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 تاونعلا نايكح 015

 ةفسلفلا عاوناب حوتملا ةمكملا لئاضنب للكحلا

 ظ ةفرعملا قئاقحيب حودمملا

 نيطنطسق نب سويباغال

 ندا يتورلا

 توريب يف عبط
 نييعوسلا ءابالا ةعبطع

 )و 6اب ةالس





 اا جوي دل

 ل عارم ول هيلا اا لان حل

 . ةنسلفلا عاوناب جوتملا . ةيكمملا لئاضفب للكملا ناونعلا باتكح
 . لماعلامّلمملا .لضافلا خيشلا هعمجب ىنتعا ام . ةفرعملا قئاقحب حودمملا :

 ىلا ةلسراو يجبدملا يورلا نيطنطسق نبا سويباغا ٠ لماككا فوسلنلا

 نيسملا نبا ىسيع هل لاقي لضاف لج ه

 بتك نم هَقلأو ٠ هفتصم هعج كرامملا باتكلا اذه نا ىلاعت هللا كتقو ملعا
 ردجو رمتو رف عم هيف هسفن دهحاو ٠ ءاكيللاو ةفسالفلا ند“ زجو . ةسدقأا هللا

 اذه دذر :)ادحا سيل ةناف . هيف رظني ندم سادال ريثك ,حبرو .ةعفنمل ةعضوو ٠ بصنو

 اوس ملاعلا قوسي .لجر ةلزنب ناكالاا هلمأتو دج اًرظن هيف رظنو ةمهفو باتككلا ٠١
 ثازجعملاو رومالا نعو هئارغو هسبئاحعو هرابخاب ثدي هلوا نم ناكجملاعلا عم ناك
 ادن هارتيلف هأرق ا نف؛! ”هنامزو هّرضع' ىلا 'ةقيلجلا هؤدب لوا نه فا ترذاللل للا

 نم ةردحتم يه ةلماك ةبهوم لكو ةطاص ةطع 6 : يحلالا لوشرلا لاق 0

 يذلا, ةنسح ةملاص .ةمهوق سيمحلا اهيا هللا َو) كلصخا دقو :راونالا 2) بأ نم اعلا
 اهمداقح ىلع فوقولاو رومالا ءامض دو>حو ةفرعم ىلا ةردايملا ىملا ع كنف لمح

 1 د1 0160106 (200> 0011186 : دحا 2) آ68عع: يلا ز 1م 0316م كأمأان؟

 لةعمزطنذ 1: 17 . .3) 002::كيبح
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 باتك كا حرشا نا تيمحا هللا كدي كلذب اا يملعلف ٠ اهرارسا قئاقد ملعو

 0-2 الها ”كنذل كتيأرو قلخلا ا 7

 (8 )9 تعضوف كمهفو كن ةرازغ نم ةقداصلا 1) تاابنالاب يدنع ررقَت يذلا

 ينس عبمج ةفرعمو قالا !دتسم نم باتكلا وهو : ًاحضاو انت 2) رسقنم باتكلا اذه

 تثدح يتلا روءالل احرشو اصيخلت ليج دعب البج لايجالاو نامزالاو روهدلاو ملاعلا ه
 ممالا يف تناك يتلا بئاجعلا نعو اهنع رابخالاو ضرالا كلام يف ىلذالا نورقلا يف

 يف اينن اينث ءاينالا فصوو . ةكلمم دعب ةكلممو ما دعب ةما كلاملاو بوعشلاو

 ساحنلا لمع يذلا لثم تامسلطلا باحصاو ةربامملاو ةفسالفلاو مهروهدو مهئامزا

 ماخرلاو توقايلا ةعنصو ردلا لو ماوهلاو بابذلا نم ءيش هيلع عقب ال يذلا

 تمعنو ٠ مدآ دلو اهب هللا صخ يذلا رشعلا بهاوملا يو ةعئصلاو ينوعرفلا جاجزلاو

 وهو ةيمزر ةنيدع 3 )نويلوطنف : يغو اهعضاوم فصوو ملبلا يف 3 عبسلا بئاجعلا

 سراف يفاثلا بجعلاو .تامسلطلا 4) سوزولرفا هيف مّلعت يذلا وهو بيجع تيب
 جاجز نم نيطارسم ةعبرا ىلع رحبلا لخاد يف يذلا ةرطنملاو جربلا وهو و)ةّيردنكسالا
 ناينبلا نم ملاعلا يف دجي ل هنا ربلا كلسو رحبلا ساق يذلا ميكا سظوي معز يذلا

 بيجع تدب وهو مورلا دالب نم ةيكوذابق ةيقيروق سوا: كلاثلا بجعلاو ٠ ةنم عفرا

 هلك كلذ نم بجعاو ناكرا ةعبرا ىلع نيسمخو ةئام يف اعارذ نيسمخو ةئام نوكي
 سماخلا بجعلاو ٠ ةيكبلعبلا راجحا ةثالثلا عبارلا بجعلاو .رطلا هيلع لزنيال هنا
 سينا سداسلا بجعلاو ٠ نيطسلف دالب نم ةيراسق ةئدم يف تناك يبتلا ةأرمالا

 |0000 يشل نام ريخ ةقاطع يف 6)خزنلا يفتك ديدح م سرف وهو سويطمواف
 رحبلا يف ميدقلا لوالا كلملا 7)سلفره اهلمع يتلا مانصالا ةثلثلا عباسلا بجعااو ٠ قاطلا , .

 ةمسق حرش نم نّيب و ٠ باتكلا اذه يف عمج اعم قرغلا نم (2') قاونلل اًريذت
 لاحو ةفورعملا اهتئادمو ا مناجاخو اهراجيو اهضرعو :اهفوط ةعبسلا ميلاقالاو ضرالا

 عفانملاو راضملا نم ملقا لك يف امو مهشئاعمو مهم.مو ملاقالا ناكس

 1) 8 ءابالاب 2) نيم قت 3) ثعاأان؟* 0ع كيت (2011.: سوولوفا

 ور 110ع ءوأ ططقصتد فلءعءهملعمن5 6) آعويعت ءاوحلا 7) ؟7نآغ 21ععمناآعمم ساقره "9
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 قققش يبو حجب لعمر 0 ىدبالا هلأ مم

 سويباغا لماكحلا فوسليفلا لضافلا خيشلا تانك ءادتا اذه

 هياوث لزحاو ةسفن هللا حسن نيطنطسق نبا

 1 درلا 20 يرن امئورت 5 !| لا رومالا ن م ةفرعملا لهاو بابلالا 1)وذ ملع دق هنا

 مايالاو نيئسلا قسنو 00 3-5 آنةعمزألا نسأل قا و 2) ةمعابط ملاعلا و وانم ه

 لعلك ره يذلا لمخلا او( ققتشلكاا دوجو دنع راهتلاو لللا ىوتسا تقو نه

 رمظت هيفو 3) دروت نا ئدتنت هنم راجشالا قيروتو ضرالا بشع نا كلذو ءاوتسالا

 عيجو ًايضرا نا وللا كلذكو اهئاولا نسح ةرثكو اهمترهز نع فشكتو اهبشع ضرالا

 ٍسأج لك دالوالا دلثو اًضعب اهضعب جواز اهامأر هيف هلك ريطلاو ضرالا تيد

 اهسننال دويطلا لمعت لصفلاو [كذ يذلا نامزلا كلذ يفو ٠ هرهوجك اهنم حبشو ٠
 ام ىلع انكذ يذلا نامزلا اذه 'يدتييف هردق ىلع سنجو اهنم فنص لك شاشعا

 راذا نم موي رشع ةيناق ذنم قاخلا ءادتبا ذنم ٍباّسلاو ءاكملا عيج هيلع قفتا
 اندجوو ملاعلا ةّلهأ ءدب يف الاله رثع ينثالا نم بجر وهو ناسن لاله وه يذلا

 يرجي هنا انكذ يذلا لوقلا اذه قفاو دق يبنلا ىسوم دي ىلع لزنملا هللا تاتك
 ةضوسلا كرات هللا نا كلذو هل دا ةنو ةعالبو ه ههمشبو قلخا ءادتبا 1 نم انعايط ١6

 دوهشلا سأرو لوا مككل نوكي رهشلا اذه: هل لاف هّين ىموم ىلا زءوا هكذ ىللاعتو
 ملاعلا ءاضقنا نوككي هنا ةلزاملا هللا بتكبب ةفرعلا لها (87) معزي هيفو.+)ةلهالا نم

 دحالا مويلخد رهشلا اذه نا كشيو ةفرعملا لهاو ءاملعلا عيمج نم دحا باتري ال مث

 رهاظ هنال هيف لوقلا نيبن وا كلذ نع صحن نا جاتحم انسلف قلخلا !دتبم يف

 موب قلخلا ءادتبا لوا نا باتتكلا لها عيمج دنعو ءاركحلا دا ميم دق فوشكم ٠

 1 00 10 51 51 10 011000 مقام 3) 180ءاأات5 2: قروت

 4( 1862166: طدقق ... 12



 د قاما

 ددع ئدتني ةئسلاو رهشلاو مويلا اذه نف . انك ذ ام ىلع ليلد مويلا اذه مساو دحالا

 ىّسي يذلا باتتكلا وهو اهيف ناك اع ثدحيو ربي و . ملاعلا خبرات ينسو ةنمزالا

 "ىدتني وهو روهدلاو نامزلا ريسو نينسلا رود ةّسبرعلاب هريسفتو 1)نوكفيرخ ةيمورلا
 عفتدا نا ىلا مدآ ندل دنم قالا عج هش هللأ قاخ يدلا لوالا مويلا نم

 ضرالا كوام نعو ةما "ةما ممالا نع نّيبيو حرشبو ثدحيو فصيف حيسملا ٠

 ةماو ,ةكلم ةكجامم يف ناجعلاو ملاعلا قى كيد 8 رومالا نعو اكلم اكلم

 كلذ ريغو ةما

 باطنق الوا أدين نا انباء بجاولا نم هنا هعماجو باتكلا اذهل فاّرملا لاقق
 كلذ يف ةّيللا حضونو نينسلا قسنو قلخلا أدتبم فرعي هب يذلا بيسلاو ةّلعلا
 نم ليئارسا ونب اهيف جيرخ ىتلا ىلوالا ةنلا يف نا: لاقق اهحرشنو هيف ةصقلاب ربختو

 نيعبداو موي نيعب را مادصق انيسروطب هللا لبج ىلا هللا ين ىسموم دعص رصم ضرا

 ”000 1 لع اقيامافش ةياكي نا. هللا نمد يجو تا كلذ دتبف ٠ نسوة
 ماعلا اذه هللا قاخ فيكن ا بتكيو ربخيو ثدحيو اذ نا ةوبنلا و ةفرعملاو ةمكملاو

 رافسا ةسمخ بتكو ةبوتكم هللا دنع نم ةيروتلا حاولا هيلع تازنو مانا 7

 يناثلا رفسلاو . اهتّيفيكو اهتقلخ 2)يدب فصوو ةقياخلا نع هيف ربخا اهنم لوالا رفسلا 9

 حرش ثلاثلا (8") رفسلاو ءرصم ضرا نم ليئارسا ينب جرخ نع ربخاف هيف فّيك

 ليئارسا ىو جدع رغس عبارلا رفسلاو ٠ ةنبكلا رفس ىّكسي و رابحالاو ةنيكلا روما هيف

 تهتناف يلاثلا سومانلا رفس سماخلا رفسلاو ٠ مهلدعو يبئلا ىمو» مهدع ثيح
 ىسو٠ دلوم نم 4) نونامو ىدحا ةنسلا كلت ىلا قلخلا ءادتبا نم ملاعلا 3] ينس ةنم

 ناو فالا ةثلث مولا كلذ ىلا انيسروطب هللا لمج ىلا ىمو» اهيف دعص يتلا ةنسلا يش ٠
 نم يرسم لا 6]يكح نيعبسلا ريسفت نم هوتبثم نحن ام ىلع ةئس 5)نيعبراو ةعمسو ةئام
 رصم كلم سفادايلف سوميلطبل ءايبثالا بتك ع بجو ةيروتلا باتك اورسف نيذلا دوهيلا

2 
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 ةئس ةئاثاث نم وحتب حيسملا عوسي انديس "يب لبق كلذو ةينانويلا ىلا ةيناربعلا نم

 1) 1ععهاتن#: نوكنورخ .- 2) ١ ©2012: :ءدبا -3) 60012. :وئس

 ١) (بمهعز 2 نيناعو .-5) 0015 ٠ : نوعب راو عبسو 4)] ©0015 . 5 امنكح اف
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 ءامسلا تاذ هللا قاخ ءدبلا يف نا لوالا رفسلا سأر يف ينلا ىسوم بتكف

 رونلا هللا قاخو اترهوجو ضرالا مونقاو ءامسلا مونقا تاذلاب ينعي ضرالا تاذو

 يذلا لّوالا مويلا يف ةملظلاو روثلا نيب هللا 1)تّوقو ٠ طوسدملا رشننملا ءوضلا وه يئذلا

 قلخلا ءادتبمب يف بجر لاله وهو ناسين سأزا دحالا مهي هلل هاّنسو ىلا ءادتبا وه
 5 رق 2)هتيه باسحلا نم دحالا موي ىلعو بجر هلا لّرالا لالهلا اذه ىلع ةلالدلاو 5

 عقب ع يعس نوهاب هبتف رعم بحاو ةيلط نم كلذ ةؤرعم ىلع فقو ققح اهذغأم

 ىلاثلا موملا ىو هللا ام نا هكاردا هيلع 3/ ريمسل هتف رعم دارا مر باسح وهر لمعلا

 ةيبرا لك يف نودي :برغملا: ىلا قرشملا نمط اسااانبااهنسوعتلا راذلا كلش ةلياارلل

 دوباملا رثادلا كلذلا هللا ىّتسو عقب ال دبا ةدحاو ةرود الياو اراهت ةعاس 4)نورمشعو
 ناكم ىلا ضرالا قوف هايملا عيمج عمتجتل : هللا لاق (ثلاثلا) مويلا يفو ٠ ءامم عوفرملا ٠

 امشع كلذ دئع ضرالا تجرخاو ارو اهعاّمجا دنع هانا تيمشسو دحاو دليو دحاو

 عمتجاف هللا ما عبارلا مويلا يفو :ةرمشملا ريغو (4 ) ةر.ثلا اهرجشو اهناولاو اهترهزو.
 بكاوكلا رئاسو رمقلاو سمشلا ينعا راونالا مارجا عينج يف هللا هرّيصو طوسنملا رونلا

 عطقني ال ائاد ايعس اهل رب دملا كلفلا يف ىعست اهنتارمو اهتاقبط ىلع ةبراطاو ةتباثلا

 هع ءاملا نم هللا قاخ سماّا موهلأا يفو ٠ قرشملا ىلا برغملا نم كلفلا فالي يا

 اهداسجا هللا قاخف رحبلا باود عيمجو ضرالا هجو ىلع هاوحلا يف ريطي يذلا 5) ديطلا

 عاسلاو حالا عيمج ضرالا نم هللا قاخ سداسسلا مويلا يفو ٠ ءاملا نم اهحاؤراو

 ضردالا ند اهحاوراو اهداسحا اهريغو ماوهلا نك“ اهرهظ ىلع بدي الكو

 قالا ما ةبئشو ةقلخ هللا ةروصب مدآ ينعا ناسنالا هللا قاخ مويلا اذه يىفو

 ةلقاعلا ةقطانلا سفنلاو لستعلاو قطنلا ةيصوصخ لضف نم هيف هللا لعج ا[ هلكاو
 عبرالا رصانعلاو ضرالا نم ج)هحورو مدآ دسجف هيف هللا 6)ةيناذص يه ىتلا ةينالككلا

 1) 1 ءاكأان5 0110مأان5 55 710عأان م20 قرف -2) ٠+01/( : ةنه

 7) 10206: سك م4 1 كة نب رغصو عبرا 2 5) 8 هتهان5 76666 :زويطلا

 6)( كاع 217006 مص 10م8, 111 561351 51120 ادمحو م. ع. 5مععاعقورةزمت111-

 00 )7  ثسعامع ل151 معاد ععع ؟710عااد 1867 ةماعأاتس طمتششتمتم 20262181 ةوق عا 89
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 ام

 د رت

 ةلقاعلا مدآ سفنو ةلسرع :) اجداوس اذارف 'ي لك لبق تقلخ“ تلا تاممالا ىلؤالا
 ناشنالا راصف اهم دئاطلاو اهيهاو هللا دنع نم ةتئام ريغلا ةناخصلا ةيناكلا ةقطانلا

 اهتلخ ىتلا هتجوزو هللا هنكساف ةئقتاو 0 نسحا انالقسجو ران اسر مدا ينعا

 دعب سودرفلا يف هعاض نم
 نم تسلا موي هاّمسو قلخ ىتلا هقئالخ عيمج نم هللا غرف عباسلا مويلا يو

 يلاعتو كرات هللا نا ءاككللا ضعب معزو ٠ ةحار تبسلا موي ريسفت نال ةلعلا هذه

 ضرالا نيبو هدب اءارذ رشع ةسمخ رادقمب ضرالا قوف هرّيصو ندعب سودرفلا بصن

 ناويللاو باودلا نم تحن ا كلام هريصو هيف مدآ نككسا اهل سامم ريغ راصف
 ريخلا ةرجش ةفرعم هللا صو نيب رقما نيناحورلا ةكئئالملا ةفرعم ملع نم هقوف ا الز اتتمو
 عغلباو مذقتلا 2) ) دسا هيأا زعواو مدآ هللا ىعن ىلا سودرفلا طسو 3 (4') رشلاو

 لّقْش نا بجوتسا ةعاطلا ىلع مدآ تنث ناف هتعاط اهي وات اهنم لكأب الأ ةّيصولا
 سودرفلا نم طخلا ةئيطناو ةيصعملا داز ناو معمر ةكنالملا بزح نم نوكيو

 نا ةنكَي مل هتيصو زاجو هقلاخو هو مدآ ىمع الف تام لا عم راصو يفت و لفسا ىلا

 سدقلا سودرفلا ناكالو ةّسصولا زواو ةئرطخلا دعب يلاحورلا سدا سودرفلا نكسي

 دعملل 3]همقش : ملو لمخلا يف هماما هنكساو سودرفلا نم هللا ةحرخاف ٠ ةلمتحبل يللاحوزلا

 1 ال) ناسنالا نا >: : مدآ لجا نء دورا نياتكم يب جونلا ذولي لق كلذلو هل ةئم ةحر

 مدأ كثكف . «اهعم راصو ا هنشو اهيلا عفدو محاهبلا ىلا ملأ هتصاخو ةتماز" نب نيش

 سودرفلا ىلع اًفسا هبر ة ةيدعم لجا نم ةئس ةنام داع هتجوزو وه امنثك انو

 ماهبلا امهتطلاخمب اًمتغاو هميعن نم امهتاف ام ىلع ارسحت هيلا ارظن املك
 ليباه هدعب نم مث نيياق اهنم هل دلوف هتجوز ءاوح مدآ عماج ةئس ةئام دعبف

 بيطو هربطا ليباه نابرق هللا لبقف امهنبارق هلل ابرق ةنس نيثلث ءانبا نم اراص اًملف
 هيخا ىلع لغدلاو شغلا نم هباق يف ناك )يذلا نيياق ناررق هللا لبقي ملو ٠ هتنناحور

 ءزاتذ ةضاعلقمل 3 آ0ع0 0ىعه4320

 1) ©0011. : جدا اوس ىدا ف 2) 14عآأان5 16ج( : ذشا

 3) :هفئيل )4  1/1 ءالات5 8 : يذّلل
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 نم التف ةعقملا وحن ىلا انب رس : ليباهل نيياق لاف ٠ هنابرق هللا لبق ام دنع هاخا دسحف
 هراصو نياق ىلع هلا سضغف 0 هيخا ليباه ىلع نيياق ماقف ةعقبلا ىلا لبا

 ملعو معا هيون هيك اديدشيا د ليباه لتق ىلع هتحرزو مد نزحو ٠ هرهد اهي

 نوبقاعيو نوباصيت دق ءابالا نال هير هتاصعمو هتئيطخ ناكل هئبا ليباهب هتنيصم نا مدآ
 1) يرؤاف هسفن 4 ىلع نيياق نم فاخي مدآ ناكو مهاباطخ ن ناكل معدل يف

 اهئم هل دلوف هتحوز 100 مدأ ا .ةنس ةئام دعب امهتزح نم هتحوزو وه 45

 راصو ليلا يف مدآ هبا عم تش نكسم راصف هلاثمو هتروص ىلع مدآ همشي تيس

 ةعقملا يف لفسا نيياق نكسم

 نبا ليئاشوتم نبا ىمعالا كمل وهو نيياق دلو نم عباسلا ليلا يف ناك املف
 ةنعمو موي تاذ ىبعالا كلل جرخ ٠ 1 نبا نيياق نبا خونخا نبا راديع نبا لئاو ٠١

 نم عبس هنا نظف نعالا كا هب سفح شمتري ةنفاعلا ْى نيباق ناكو هدو يص

 : يصلا هل لاف ُهممُو ْنيِباَو هب كرف 1 رجح مولا كلل دخاف ةباغلا ْى عامسلا ضعب

 نزاحا ةهج نم ةلخادت امو هتمادنو هثرسحو هّمْغ ةدغ ند نيداق تلتق تءعنص اذام

 ىلا ىعتنا مث 3) ةتلتقو ةتغدنف يبصلا سأر ىلع د) اتكتصاف هيدي ىتلكب قفص

 تامل ءاسم يلبصو ادغ يعالك (ىلا) اتصناو يقلاَقم أمعما : ايل لات يىلصو ادغ:4) هيترم ١

 نم ةمقدذ نيعمسو عسل كأو منا ن م ىزاحت ةعمسل ؟) دحاو نا نيداق لجا نم

 هيدب قيفصتب امصو |! رجح همهرب لجر 02 معز هنا لجا

 ليف نم انوا -6) نيتلوتو لابوت !ترجا,ةعانلا تاكل يطعاو نامزلا كل يفو
 تايلْلاو ناديعلا برضب ملعا نوكي الو نيملاعلا يف 6)نيقاوت لثم نكي و نيباق

 هروح هدانا قع ماعلا يف اهعدتبا نم لوا وه ناكو سعللا فانصاو راثوالا عبجو ١"

 الو هتوص عمستل هيلا عمتت ريطلاو شوحولاو عابسلا تناك هتوص نسحو هبرض
 نم لّرا يهو مهلكشاو سانلا رطعا نم ةمعاسنلا ُهتخا تناكو اضعب امهضعب يكتي
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 تعللا يي ميدي اوعضوو' وهللاب نيناق دلو 1) اودتباف ناؤلالاو غامضالا رهظا

 تناكو اراب: الو الأنا كلذ نع نورت ال تاذللاو تاوهشلا يف كامهالاو برظلاو

 مهتاودا نوعمسيو 25 ) مهياع نوفرشي للبلا يف تيش دلو
 2)'نوثالثو ةسخو ةنام ةئس يممو مدا دلو“ نم سمانا ليما يف ناك اماذ

 هيلع مدا يفوت مدآ نبا ترش نبا "شوتا'نبا"ناثق“ نبا لمالأابمدلؤمقم”ةنلش ه

 ةناعس تنش دلوم'دعب هتشبع ناكف ةئس 2) نوثالثو ةئام عست نبا وهو هللا ةمحر

 نيتنام شاغ مدآ نا بوتكس..نيرسفملا نيغبسلا ريسفت ىلع كلذ باسح نابيو ةنس
 4) نيتثام-شونا هل داو نا ىلا تس داود موب نمو تس هل دلوذ ةنس نثالثو

 نا ىلا نشونا دلوم نمو. ةنس نوثالثو 5) ةسمحو ةناعرا كل دكف نيدس سمو

 موب' نمو ٠ ةئس نولرشطَو نتمو ها جتي وكلا لك ندب 6) نيعستو ةئام نانيق شوال دلو“ '

 نمو ةثاعمس كلذف ةنس نوعبسو ةئام لّدالالم نائيقل دلو نا ىلا نائق' دلو

 ادد يف يقلا ة ةسس نوثالثو ةناعس مدنال مت ليث الالم دلو« نمو ٠ ةئس نوغدستو

 7) اوضقمنو اودسفا 00 يديا 2 يتلا ةتروتلا يل ٠ ىلع ياو:

 دالوالا محل دلوي نا لبق متاح نم' اوصقن يتلا نيتسلا نم ينعا نيننسلا نم اهنم
 آلا ا 8) نينابرسلا ةيروتو ٠ :ملاصلا يئس م خيراتلا نم ةدمل بسحت يتلا“

 دأ نا اهىف بوتككم ةئاف داسفلا دعبو ةنارصنلا لاعب تاقن ةداربعلا نم ةنانرسلا

 خمال دلوم نم نيسحو تس ةئس ىلا كلذو هدلو دلو نم عساتلا ليلا ىلا شاع

 مهل دلوي نا 'لدق نم ةنس ةثام ءابالا نم هريغو مدآ ينس نم اوصقن مهنال خون 9)وبا

 دؤهتلا ةئهك 10) اوذارا دالوالا مه دلو نا دعب نم مهشلع ينام يف اهودازو دالوالا

 1آ] 20 : ًادماف 2) 602012 . : نيثالثو سمخو )3  (001+ . : نيثالثو 5

 4) «(00:خ. : ناتئامو 35)- (20+. :سمخو
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 ةددوض جيفوصو طوول
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 نا اويتكف اوكذ ايف اهيف يلأت ىتلا ةدملا غلبي مل ةناو حيسملا "يع لاطبإ افايقو نانح
 شوا تشل دلو نا ىلا تس دلو موي نمو تع هل دلوف ةئس نيثالثو ةيبام ساع مدأ

 نمو ةئس نوعست نائيق دلو نا ىلا (6) شونا دلو موي نمو نيئس سمخو ةئس ةئام

 دلو نا ىلا ليث الالبم دلو موي نمو ةئس نوعبس ليئالالهم دلو نا ىلا نائيق دلو موي

 ناتنثاو ةئام خولخا هل دلو نا ىلا درا, دلو موي نمو ةئس نوتسو 5-5 دراب هل ©

 موي نمو ةنس نوتسو 0 خلاشوتم هل دلو نا ىلا خونخا دلو موي نءو ةنس نوتسو

 ةئس نوناعو عبسو ةئس ةئام كم دلو نا ىلا خلاوتم دلو

 نيعمسو امبراو ةئاام نينساا ددع :) غلبو انفصو ام ىلع كلذ باسح انيفوتسا اذاف

 عباتلا ليلا 1)يذلا كلا دلوم 2) نو ةنبس ا ب ماملف بمال دلو نأ ىلإ ةح

 0 ةامح ةدم يم يتلا ة هت نوثلبو ةئاعش مدال تدب حون وبا وهو مد داو ند ٠

 ْنَع اليخف اهنع صحخشو بتككلا ًارقال نأ ناهربلا كلذ نامدو ةلالدلا نم اذهو

 دلو ةئس ةناّيسو فلا ماع يفو ٠ حون يلا خمال ماياهلا 4 يهتنت م مدآ ةايح نا مهريغ

 ءاناطج ادم 1 ي زعي هنا كمل هوبا هيلع ًامتف كمل نبا

 لجر ةئاملا هلسنو مدآ ( نبا ١ تيش دلو نم عسمتجم ناك هنا 02

 يتلا ةنوململا ةعقبلا ىلا سلا لبخا نم نيياق دلو ىلا: نولزانف لمبب ايكفاإاب
 0 نيل نعش ن نك نياق تائب ناذ ٠ . م هوو - ل و ليب اه مد تبق

 موينطرمو موعضوم ليما ىلا دوعصلا اوداراو مابأ م م تضم اذا ىد مه نونزيف

 ناكل هيلا دوعصلا وا نم وئدلا ىلع نوردتي ال اران مههوجو يف ليلا داص

 7) اميظع ارمال هنا مهباكا ماسي 6) نودي لبملا قوف نيدذلا ناك ٠ مهاباطخ

 مل ىتح مهؤاسنو مهدالواو موق دب موق نولزني كلذك اولازي ملف ميلا اودعصي مل

 لاق رن_ةنيف. جوتي مل ةنس ةئامسخ نبا رذئموي ناكد هدحو حرنالا ليلا يف قبي
 لمحو حون ماتف اهيلع نمو ضرالا (6) قرغمو نافوطلا بلاج هللا نا: حوتل هللا

 مدح
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 عي ا

 لسنو تدد لسن اعيج سانلا لغتشاو جدت ليلا نم لزنف رشبلا يلا مدآ دسج

 لوا ناكو عاملا يف جئاهبلا ةلزلع اوراصو ةَأ را قئارط عيمج اودسفاو ءانزلاب نيداق

 يشوا ينب نا» : باتكلا لاق كلذلو ةمعانلا هتخاو نيقابوت نكذ ام ىلع كلذ سس

 مهيف عيال ةكطوو هللا ةكك نال ةاسنو تن دلو كلذب يفعب « سانلا تاما وطلاخ

 قئارط اودسفاو نيباق تانبب 1)اوطاخ ؛ ايلف نيرا لبجلا يف مهءاقم لوط معمو ©

 لجالا هل برضو ةئس ةئاهتنح 1نلا وهو ةنئيفسلا لمعي نا هو هللا أ 6

 دلوف انكذ يذلاك جوت كلذ دنعف ٠ ةنس نيرشعو ةئام ماَمل نافوطلا تقو هل ّدحو
 نينسلا كلت ةدم ءامسلا يف سوقلا مهري ىلاعتو كرات هللا ناكد تفايو ماحو ماس هل
 رآث نم فس عم رأ اهعءيمجو اهيف ترئوا دقو ران نم ماهسو ران نم رثو اهلفسا ف

 ١ يبنلا دواد لاق ثيح ريمازملا باتكيف كلذ نابيو عطقني ال امئاذ 2)ىوهلا يف زتهي :

 بضغلاو برالا ةلآ هبلا دذسي رتوب هسوقو لقص هفيس ٠ اوعجريو اوبوتيا هدارا كلذ لك

 لك ىلا اوهتناو قف لك ىلا اوضفا لب | 2 0 1 مهاياطخو مهبونذ نع

 اوعبشتسا مهنال هلكاو هلق همحاص ىلع بلغ نم ا 7 مهضعب لعجو قافن

 ينرشالا الق هنا 3) ضقةن كلذ دنعف عابسلا ماكاو عاببلا 3: مهغارف كب

 ةنس ةئام نبا هنبا ماسو ةئس ةئاّمس نبارذئموي حونو ةنس ةئام مايل نافوطلا مدقو ةئس 9

 مد كنئسو بونذلاو اناطألا نم 4) مهمسجي امككلو مهب ةئم ةمحر مهل كلذ هللا لعف

 اضعب مصعب لكاو اضعب مصعب

 ةامح ةدم نيب ىلا عجن نا نافوطلا ةصق ىلا لخدن نا لبق نالا ينينيف

 كلت ىلا ماعلا ةدم 5 ينس خيرات هزم قاتم ناذوطلا ى ميس م0711 هدلزو مدأ

 مدآ نا نورسفللا يكلا نوعمسلا رسف ىلا ةحيحصلا ةيروتلا يف بوتكف . ةنسلا ٠

 داو نا دعب نم شاءو ٠ هلاثمو همتصب ُةنبا تيش هل دلوف ةنس نيثلثو نيتئاه شاع

 سماا ليخلا يف تامو ة نس نيثلثو ةئاعست هتاح تناككف ةئس ةيئاعمس تدش هل

 1) 1آ6ع8ع6:اوطلتخا 2) 000 : اماد ءاوملا 13) 1686: صقن

 4) 10هماع 5ن موقغ 200102: مييمجي 76 مهسحي

 و) 5ءمدانذ همد ةمموععأ ر 1ءيعموسم 10516: نيئسلا خي رات نم نيبنتل <"



 مل هك 2

 ةدسافلا ةاروتلا يف ام ىلع اماو ٠ ليئالالمم دلوم نم ةنس نيثالثو سخو ةئام مايل

 تش هل دلو نا دعب نم شاعو ةنس نيثالثو ةئام تيش هل دلو نا ىلا شاع مدا

 ةنس ةنام ملاعلا خيرات ةّدم يف بست ىتلا :) اهنينس نم | وضقنف ةنس ةنام نا
 ملاعلا خيرات ع ْي 56 ايل يتلا ا دلو كل كعب نه هثامح قف ةدم ْي اهودازو 6

 دلوم نم ةنس نسخ هم مام مدأ تام دوهيلا 2)اودسفا يذلا باسملا اذه ىلعف

 كي
 شاعو شونا هل دلوف نيعيسلا ريسفت ىلع نيئس سمحو ةنس ىتئام تنش شأعو

 يقاثاو ةيلنع عسل هثامح تناكف نينس عبسو ةئس ةئاععسس شونا هل دلو نا دعب نم

 ام ىلع اماو ٠ خونخا دلوم نم ةنس ني رع مال عباسلا ليملا يف تامو ةنس ةرشع ٠

 ةّايرسلا ةاروتلا تراص ىتلاو اهنم 3)اوضقن ىتلا ةدسافلا دوريلا يدبا يف ىتلا ةيروتلا يف
 شونا هل دلوف نينس سخو ةئام شاع تنش نا اهنف بوتكم ةناف اهنع ةخوسنم

 تسل ىلا يثثو ةئس ةام هثامح ينس نم لا وضمن نائش هع ةناهماك شاعو

 ىلع علا يتلا هل دلو نا دعب نم هتايح ينس يف اهودازو ملاعلا ةَدَم ينس خيراتل 1

 عساتلا ليلا ْي باسملا اله ىلع ثامو هرئاعب اولعف كل ذكو .مدآ يس ]7 3)اوضق اثم ١ هم

 نبا تدش نا ميكحلا 4)نوط رفا معزو ٠ حون يب ىبا كمل دلوم نم نيئس ناءو ةئام ماَهل

 شاعو ٠ يع ناسللاو باتككلا ىلع لدو فورا رهظا نم لوا وه مدآ 075

 ةنارعسس ناتنق هل اذلو نا "دعب نم شاعو ناتنق دلوم ىلا :ةعسنيعنشو اناث للا

 مايل نماثلا لبا يف تامو نيئس سمو ةناعست هتادح تناكو ةئس ةرشع سمخو

 اهنم ضوقنملا دوهيلا ةاروت يف ام ىلع اماف٠. خلاشوت ام دلوم نم ةنس نيسمحو ثاث'ل'٠

 نائيق هل داوف ةئس نيعست شاع شونا نا بوتكم اهتخسن ىه ىلا ةداررسلا ةيروتلاو

 متل 'رشاتلا يللا يف كامو ةنس ةرشع ننخنو ةئام نا نابيقانآوننا انسب لل
 ةرسفملا ةيروتلا يف امىلع ةنس نيعبسو ةنام نانبق شاءو.حون دلوم نم ةنس نيناثو عبدا

 4) 0.16 1عمعملات2 نوي رفا ك1 ءدصانذ /. ©. لان انو 1113م5 15



 د
. 

3, 

6 

 -2 يح دع

 ةثام عبس ليئالالم هل دلو نا دعب نم شاعو ليئالالبم هل داو نا ىلا نيميسنلا نم
 عساتلا ليلا يف تامو نيئس عبداو ةئام عسن هتايح تناكف ةنس نيثلثو عبراو

 ةاروتلا يف ام ىلع نانيق شاعو ٠ حون يلا كمال داوم نم ةنس نيسخو سمح ماا
 ناك ليالالهم هل دلو نا دعب نم شاعو ليئال الهم هل دلوف ةئس نيعيس ةدسافؤلا

 نيعبسو ثلثو ةثام مايا رشاعلا ليلا يف تامو ةنئس نيثاثو اعبراو ةئام

 هل داو نا ىلا ةحيحصلا ةيروتلا يف ام ىلع ليالالهم شاعو ٠ حون دلوم نم ةنس

 نيثلثو ةئام عبس دراي هل دلو نا دعب ن»« شاعو ةنس نيتسو أسمحو ةثام دراب

 عبرا ماجا رشاعلا ليلا يف تامو ةنس نيعستو اسمحو ةئام نا هتايح تناككف ةنس

 يديا يف يتلا ةيروتلا يف ام ىلع ل الالمم شاعو٠حون دلوم نم ةنس نيثلثو
 نا دعب نم شاعو دراي هل دلو نا ىلا ةنس نيتسو اسمخ ةنايرسلا ةاروتلاو دوهبلا

 عبجاو نيتئام مايل رشاءلا ليلا يف تامو ةنس نيثلثو ةثام ناك دراب هل دلو

 خونخا هل دلو نا ىلا ةنس نيتسو نيتنثاو ةئام درا شاءو٠حون دلوم نم ةئس ننامو

 ةناه عست هتايح تناكف ةنس ةئام نام خونخا هل دلو نا دعب (8 ) نم شاعو

 دلوم نم ةنس نيتسو تسو نيتئام مايل رشاعلا ليإا يف تامو ةنس نيتسو نيتلثاو

 عم نيعسبلا ريسفت انهاه قفذ ١١و ةدسافلا ةيروتلا ِق ام ىلع دراب سا كلذكو ٠ .مون

 ةحيرحصلا ةيروتلا ىلع دراب ينس قافتا نم لدي ناهرب اذهو ةدسافلا دوهيلا ةاروت

 نم اوصقن ول دوهيلا نا 7 ةلعاو ٠ ناصقتلاو داسفلا ىلع ةدسافؤلا دوهبلا ةاروتو

 ةئام ماع ىلا شاع ناو نافوطلا برق كردا مدا نا ىلع لدت نيبسلا تناك مبعبمج

 هنم اورذح يذلاو ةحمضفلا دوهيلا ةنيك 2) 1)تركف حون دلوم نم ةنس نيعمسو عبراو

 ديلمب افي ووقتحو هرتنثم نحت ام بتكلا يف يتلا دهاوشلاو لئالدلا لجال هبف اوعقو

 نم ةنس نيعبرا مام يفو.نورسمملا دمك نيعبسلا رس ىلا ةيروتلا قيقح حصي تح

 ادهو ٠ نوعيبسلا ريسق ام ىلع ماعلا ةدم ينس خيرات ن 7 لّيالا كالا 3 دراي داوم

 : مهيف انك ذ امل لاثمو نايب

 يتلا يه ىصحت يتلا مهينس نا اناق اثنال ملاعلا ينس خيرات عيمج دارا نم عنق

 1) .. 09. : وكف ؟ءإ بهركي : 21. بود“ - : اهكح نومنيبلا
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 نا دعب اوُداع اه ىلع 27 ملاعلا خيرات ينس ةدل بع يقللا دالوالا م داوي نا لدق

 موي نم مدآل انمزل نث اذاف مهنم دحاو لك ةايح ىهتنم وهف نينسلا نم محل دلو
 خيراتلا 2)ىدتبا وهو ةنس نيثلثونيتنا1٠)هينس تناك تيش هل دلو موي ىلا هللا هتلخ

 هل داو نا ىلا هدلوم موي نم تيش ينس غلبم اهيلع )دزت مث ملاعلا ينس باس> نم

 كلذ ىلع )درزن مث.ةئس نيثاثو اسمخو ةئامعبرا تغابف نيئس سو ناتمام يهو شرنا ه
 ةناّحس تغلبف ةنس نوعستو ةئام يهو نانق هل دلو نا ىلا هدلوم موي شونا ينس غلبم

 دلو نا ىلا هدلوم (8) موي نم نانيق ينس غلبم اهماع ديزت مث. ةئس نيرمثعو خو

 مث. ةنس نيعستو اسمخو ةثاه عبس تغايف ةنس نوعبسو ةئام يهو ليئالالبم ُه

 سمخو ةثام يهو دراب هل داو نا ىلا هدلوم موي نه ليئالالهم ينس غلبم اهيلع ديزت

 دلوم موي نم ةئس نيعرا اهماع اندز اذاف ٠ ةتس نيتنمو ةئام عسن تاليف ةئس نوةسو ٠

 ىلا انحرشو انفصو ام ىلع اهماق نامز يف ملاعلا خيرات ينس نم لوالا فلالا مث دراب

 لهاو بانلالا 4ب) وذ مهفيلف هللا ءاش نا اًرهش اًرهشو ةنس ةنس اننامزو اذه: ابموي
 لاثملا اذه ىلع قاخلا ءادتبا:نم ملاعلا خدرات 5) ينس ىصحت فيك ةفرعملا

 نا ىلا حيحصلا ريسفتلا يف ام ىلع ةنس نيتسو اسمخو ةئام خونخا شاعو

 1) هملس تناككف ةنس. 6) نيتنام خلاشوتم هل دلو نا دعب نم شاعو خااشوتم هل دلو ١

 سودرفلا ىلا هلقني نا هللا ىلا عرضتب هرهد عيمج ناكو.٠ ةئس نيّتسو سهو ةئامثلث

 دلوم نم ةنس تام ماّتل سودرفلا ىلا هللا هلقنف هتوعد لمقتو هنالص هللا باجتساف

 يتلا ةدسافلا ةاروتلا يف ام ىلع اهاو .٠ كلل دلوم نم ةنس ةرمشع ثلث ماجاو خلاشوتم

 شاع خونخا نا ايف بوتك» هناف اهتخسن يه يتلا ةيئابرسلاو دوهيلا يديا يف

 ةناثلث خلاشوتام هل دلو نا. دعب نم شاعو خلاشوتام هل دلوف ةنس نيتسو اسمخ ٠

 ةلانا ياس مالو خلاشوتام دلوم نم ةنس ةئامثلث مال سودرفلا ىلا: هللا. هلقتوب ةَنَس

 أضر ءايكللا ضعب معز ٠ سيردا وهو حون يلا كلل دلوم نم:ةنس ةرشع ثالثو

 موجنلاو فوراحاو ةباتكلا ىلع لوف رهظاو فرع سدردا وه يذلا خوسنخا نإ

 1)) 2 و 2) 50215ع: ءادشثا 2)173 (601 : دز 7 ديزن

 4) آ:ععع:ؤوذا 5) 00082. :ونلس )6  1761 -م01(ا05 : قئام اين
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 2) سام ىتح خونخا عفر هيا نا مجنملا يرمحملا ميكحلا 1 )روتانأم معزو٠ ٠ باسحلاو

 دودحلاو هاسشالاو ةيراطاو ةاثلا 2 3 اوكلاو هرف يتلا جوربلا فر ءو رادلا كلفلا

 كلذلو موجنلا ملع رارسا نم كلاذ ريغو اسييف ينلا ووصل تارشعلا نم هوحولاو

 نودبعي نيذلا 3) نيينابرللا عيمجو يلاعملا تي موجنلا يف ةباتك نا لاق

 خلاشروتام شاعو ٠ يرصملا 0 لوقب 50 4) بكاوكلا (9) مانصالا

 عبس كلل داو نا دعب نه شاعو حون 5) يلا كل هل دلوف ةنس نيناسمو اعمسو ةئام

 كللاذكو ةحنس نيتسو ا(فتو ةئنام عسل هت امح طاقتك  ةعس نيناعو نيثنثاو ةئام

 نم انكذ ام ىلع لياد ضيا اذهو دولا 77 يف يتلا ةيدوتلا يف بوتكم وه

 ائؤصو يقللا نيئسلا مطاةساو مهداسف

 يتلا ةئسلا حون دلوم نم ةنس ةئاتس ماّدل رشاعلا ليخلا يف خلاشوتام تامو

 دعب نم شاعو حون هل دلوف ةنس نيناثو نيتنثاو ةئام كمل شاءو نافوطلا اهيف ناك

 انهاهو ةنس نيعبسو ةئاعبس هتايح تناكف ةئس نيعستو ةنامسح حون هل دلو نا

 ةاروتلا يف ام ىلع كلل نينس نع دوهبلا عم ىتلا ةدسافلا ةاروتلا يف ام قذت | أضيا

 برش رداغي ال ادحاو سابق تراصف 6)نيعبسلا رسف ىقلا
 كلل توم ناكو حون دلوم نم ةن ني_ءيسو سمخو ةئامسمح مايل كلل تامو

 ماحو ماس هل دل ر ةئس ةئاهسمخ حون شاعو ٠ نينس سمخب حلاشوتام هببا توم لبق

 ْى نافوطلا راص (ال ل)ةئس ةئام نبا هنا مأس ناكو حون لوم نم عج هش ف تفايو

 ةعمجلا موي حون ابو هيأب ءاسن ثالثو هينب ةثلثو ةئيفسلا حون لخدو.ضرالا عممج

 اهعيمج ضرالا ىلع ءامسلا نم رطملا هللا رطماف يلاثلا لالا نم ًاموي رشع ةعمس يف

 ن٠ أهماع نم 059 ضرالا تفقرَعف 7)اهقيعانتو ضرالا عيباش ترّحفتو موب نيعبرا 1

(7 - 

 نم اموب ني رشعو ةعبسل دحالا موي مبجورخ ناكو ريطلاو ناويللاو باودلاو سانلا

 يف اوثك» موي نيتسو تسو ةئامثلث مايل ىرخالا ةنسلا رودل يللاثلا رهشلا كلذ

 آ1) 5051م567216 3100105 10:16 : نوتانام 1. 2. 1/[ةصعأأطه 06 عرزن تأ[

 2) هع ءاندض 8:1«جع: ساق 13) آعوع:نينارحلا 4) ©01:.: كاوكاو

 6؟) 0001+. :وبا - 6) ! 021٠© : نؤوعبسلا 7) 001110(2م(63 70 م10 : قيعابت
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  اهضرعو عارذ ةئامثلث ةئيفسلا لوط ناك ٠ ةسيكة نس تناك ةئسلا 5 ةنيفسلا .
 تاقبط ثالث ةنيفسلا تناكو ًاعارذ نيثلث اهءافتراو اعارذ نيسمخ

 سدقلا تيب بار ىلع بتكيذلا يلاربعلا مكتملا :) سروقيسوبا (97) معذو 0
 ةسمافا. ةندم يي توباتلا 2)فوفد نا ءاهنملاا:نلل حيسملا عوسإ اديس دوعص دعب 0

 ٠ لجد وه يذلا سنورق نا :نييئانويلا ةفسالف نم 3)نييردنكسالاو سوينوذوبا معذو ه )+
 ةراك ؟) عز نوكي ناريزح نم رشع ةسخ يفنا (اذك] سنيسكال رهظاو فشكق مّدقت 00

 ةنيفس يف ةيابمرا ةيحان ىلا ءاملا ىلع وفطي بهذ كلذ عمس ثيح ناو قرغلاو هايملا ٠
 يلم يثشو 6) ادرف لبح ىلع ةنيفسلا كلث 2) فوفد 5) امجز كانهو 2) فوفد نم ا 07

 ةيدوتلا باتك يف ا لكاشم لوقلا اذهو ٠ ةدلملا كلت لهال مويلا ىلا ءافشلاو ءريلا 0

 يلاثلا 82 39 و دلوم نم ةنئس نيعبراو عبداو ةئامثلت مال ةئيفسلا عضو نم 0 ٠

 ةنس ةئاعست دراي دلوم موي ن« نيعسلا هل نا اناق انثا كلذو ملاعلا ينس خيرات نم 2

 ةئام ىهو خونخا هل دلو نا ىلا دراب دلوم موب نم نينسلا اهيلع اندز ثردحف ةنئسو 1 ش

 خلاشوتام هل دلو نا.ىلا هنلوم موي نم. خوتخا ىصاببا ةدزح ةنس,نوتسف نال
 نا ىلا هدلوم موي نه خلاشوتام ينس اهيلع اندز مث ةنس نوتسو سمخو ةثام ىهو

 هدلوم موي نم كل ينس اننيب اندز مث ةئاس نوناعو عبسو ةنام يهو كلم هل دلو 6

 نيعبراو عبراو ةئامثلث مالو ةنس نيسمخو اتسو ةئاّسو اهلا تراص حون هل دلو نا ىلا

 هدم خي رأت نم نيئيسلا عيمش انئئدو ام ىلع يناثلا 72 5 حون دلوم نم ةنس

 ةكدس كوسمجو ثسو- ناتتمو نافلا ناقوطلا ةنس ىلا قلخلا ادت مدآ 5 ملاعلا ٠

 ةيروتااو | ,ثم ضوقنملاو ةدسافؤلا دوهيلا هنروت ُْى ام ىلع 16 .قوعسلا زم أم ىلع 0

 عيجأ دارا: نمو ةنس نيسمخو ًمسو 2 ل هكل نينسلا غلبم نوكسف ةنابرسلا 0 1

 نينسلا عج فيكح بسلا هانيطعا دقف انحرشو 59 ام ىلع 7) هاصحاو كلذ 37

 1 نم سوفيسوبي 2) 8 قوفدو وع فوفر 3

 06 ::نوودحمالاو سودولوبا 4) 1ع: 1 2

 و) المع فمعاتمأو ؟ءآ1 1م عز عمم )6  آعوعت: ادرق عمل ! 5
7: 2 0 0 

 7) ن0, . : هءاصحإو كلذ عمج . ان 3
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 .شوفا ٠ تدشن ٠ مدآ :لايجا (10 ةرشع حون ىلا مدا نم لايجالا نوكيو 1)ىدي

 حون ٠ك م خوفخا ٠ درا ٠ لمشالالهم ٠ نائرق

 ةحتار بيط هلالا برلا متشاو نيبارقلا هلل برق ةنيفسلا نم حون جرخ الف
 هدلولو هل ةمالعو قرغلا نم اناما ءامسلا يف سوقلا هللا هاطعاو هسدقو حون نيبارق

 رتولاو 2) سوقلا نم مدآ دلو ىلع هننحتو هتمحرب هللا عنريأ نيرهادلا رهد هدعب نم ه
 1 لدت يتلا اهريغو ةرضلاو ةرمملا نم ناولالا نم اهيف هللا ريص اهعم ماهسلاو

 720202 بضغ نوكسو اضر يئاربعلا ناسنلا 3) نم ةرضلاو ةرمحلا ريسفت نال هللا اضر

 ا لباو ني رهاذلا رهذ قرثلا نم ةاماو هدلواو هل ةمالع هللا اهرتصو هللا
 حون ركبت ماس دح راصف حون دلو نم لئابقلل نافوطلا دعب نم ضرالا تسسٌقو

 دالب نم ماح دودح راصف ٠ دنهلا دالب يه ىتْلا ىنيدنه ىلا 4)نويرطنو سراف ضر' نم ٠

 نا اهالو انهو لصوملا دالب ىلا يدم نم تفاب دودح تراصو ٠ 4)نويردع ىلا 4]دورفمت

 يف طابسا نوككيو .٠ سرافو يدم ؟) زيي يذلا ةجد رهن مهضرا ررقن مو دودح

 ماح ينب طابساو٠ اطبس نير ءو ةسخ ماس ينب طابساو .اطبس رشع ةسحخ تا

 ره وهو مهضرا رقت ماح يئبلو . 0 نيرو معيش .ًاطمس نيثالثو نيعثا

 نسلالا قرغت كعب تم هين دع كلذ نيبنسو لبنلا ربت وه يذلا نوحيج ١6

 اهناود و ذنو مهب .اداو ةييكحو مهمو ميبهاذمو مهةئارطو 2 ات لاب سو

 نسلالا تلبابت نا دعب بئاجعلا نم اسهيف امو مهشياعمو اهلها رامعا ددنهو اهرويطو
 '"ىدتنت نيإ نمو اهضرعو هسارف لوطو هناجلخو يلقا لك راجي رك ذنو لباب تقرفتو

 لك يف ةفورعما اهنئادم فصنو ةرماغلاو ةرماعلا رئازللا نم اهيف امو يعتنت نباو

 ظ هللا ءاش نا ملقا ٠

 هتايح تناكف ةنس (10) نيسّحو ةئامثلث نافوطلا دعب نم حون شاعو

 نم ةنس نيعبسو عبرا مايل رشع عبارلا ليلا يف تامو ةنس نيسمخو ةنام عست
 6) اودسفا يذلا داسفلا نم اهيف يذلا دوهرلا ةيروت يف ام ىلع اماو ٠ خلاشوتام دلوم

 1) (ئ015 ئصحي وأزمع م1 ءانأ2 .١ 2) آعععملان# 1 : 2 مدآ دلز نع ... عفدي

 سوقلا 3) آعومع: يف 4) (00ه:منمأ4 2050108 5) آععع:زوجحي 6) (نه,2.: دفإ 65
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 نيرشعلاو ىداطلا ليا ْي تاو حوت ناو حيسيبسملا عوسل اندمس دوعص دعب نم دوهيلا

 ناك الو ميهربا دلوم نامز ىلا غلبت مل حون نا كلذو انك ذ ىلا نيثسلل مهناصقن

 نسلالا قرفت نامز ىلا يه

 قمنا هل دلو نأ كعب نك ماس شاعو دشعرا ماسل دلو 17 ناكل نافوطلا دعيو

 نيعسلا ريسفت قفتا دق انهاهو ةئس نيتسو. ةناتس. هتايح تناكف.ةنس .ةنانكا

 دوهنلا ةيدوت. يف ام ىلع اماف رباع دلوم نم ةنس نيعبسو عبرا ماّبل ماس تامو

 نب دشخفرا شاعو بوقعي دلوم نم ةئس نيعمس ماهل تام هاف ةصقاعلا.ةدسافلا

 كلذ دعب نم ساعو ةئنس نيثالثو محو ةنام نانيق هل دلو نا ىلا دلو موب نم ماس : ١

 ةنسن قي سصو عبس مايل 5 هنس ناتنسو اسمحو ةئايسخ هنامح تن ':اكف ةنسنيثاثو ةناعب را

 2 نائمق هل دلو نا ىلا شاع دشخفرا ناف 0 ةيروت يف ام ىل ا ٠ غلاف نم

 ديا قش مام تامو ةئس نيثالثو ةنامسخ كلذ دعب نم 000 ل نين الثو

 هل دلو نا ىلا شاع دقق باسملا اذه ىلعو بوعي نبا ىوال نبا. 2) تهاق دلوم نم

 َس مالو ةنس ناثالثو 0 كلذ دعب نم شاعو ةئس نثالثو ا نانيق 0 :

 نذا شاع دقف باسكا ىلعو بوقعي نب يوال نب 2) تهاق دلوم نم تام ةدحاو

 ةنام نائيق شاغو ٠ داسسفلا ناب. .لع لدي ام انهو رضم ىلا بوتس لشد
 ةناثلم اخلاشوتام2 دلو نا دعب نم. شاعو نلاشوتاه2 دلو ناار

 ةنس نيتسو تس مثل تامو ةنس نيتسو ةناعبرا هتايح تناكف ةئس نيثالثو
- 

 دجوي سبل حون نب ماس نب دشخفرا نبا وه يذلا يناثلا اذه نائيقو ٠ غلاف دلوم نم ٠٠
 ةنلرملا ةيروتلا يفالو هوتسالو هكذالو دوبملا يدبا يف 3) ىذلا ةاروتلا يف همسا

 هنا بوتكم ( ةينابرسلا ةاروتلاو دومملا ةيروت نه هوئسو همسا حورطملا نائيق ةصق)
 ثا تاير نى جبل ون ب ا ١ هوا دع ةدص_ةيبازفلاا 4 , 7 : 17 5 / 5 5 0:

 ةنيكلا 4)'يسنو (145 افاضو ناكثح ىلع مو احاصو دوهيلا رامحا نع“ ةعامج بنتو 5 0 1

 بسسس

 18 تنس 72)> 8: فلاقا زب يورو لا :

 4) (0200عز2 ل 13ععءزةأان5 ه5أار10:16 22584 0 3و "2 :
" 2 3 
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 مهأرط مهسفنا ىلع مهوفاخاو حسملا مهلتق ىلع مهوبوو مهوحوف نامزلا كلذ يف
 نع 3) اوداح ةنلا 2) امسئر نا مهلا هناسحاو مهملع هننع ؛)اودتعب اوناك ذا هيلع

 نيئسلا كلت اوطقساف مه.ديا يف ةلزأملا بتككلا نئازخ تناكو مهنم مهتفاخمل مهنع كلذ

 نم يلاثلا اذه نانيق 5 اودجو ثيح دعب اوف هونيبم نحن ام ىلعو انك ذ ام ىلع

 ةيروتلا نم همسا اوطقسا مدآ نب تبدش نب شونا نب نانيق مسال ًاقفاوم حون دلو
 ملاعلا ةدم طسو يف مهنا مهباحصا اومهويل نينسلا نم اوطقسا ام عم هينس اوطقساو
 لوق اواطمدو « لصو انيلا نامزالا رخا نأ >: لاق يذلا صاوب نابوطلا مالك اواطسيلو

 كلذ مهومصاخو رهظي نامزالا رخا يف حيملا نا مهدعب ن م حيسملا ذيمالت

 9 عقو [(له < نامزألا رخآ يف الا قاب الو دعب هال ودل نامز نا اوعداو

 مها هيلع اومجواو مهوررق ىتح حيضاولا رينملا قطلاب 4) اونلعف ةرظانملاو مهني
 مهنا اومعزو حبسملاب اونمآ نيذلا ىلع كلذ دعب اوجتحاو . اذه نانيق مسا اوطقسا
 دق اه معن : اولاتف ١ اهب ًادتباو ناثوالا رهظاو عدتبا ن ا وطقسا اغا

 اذه نانيق مسا دلو ٠ ةجح الب نيريحتم اوماقُق اهومتعضو نيا 5)هننسف هع“ ممطقسا

 جيس هتيسذ دنع اقول ليج يف ابوتكمو نييرعاسلا يديا يف يتلا ةاروتلا يف ابوتكم يناثلا
 رباع هل دلو نا دعب نم شاعو رباع هل دلوف ةنس نيثالثو ةئام خلاشوتام شاعو

 .ةعبس نيتسو ةئاعبرا هتامح تناكف دوه وهرباع نا موق معز ٠ ةنس نيثلدو ةئائلث
 يف ام ىلع اماف٠ وغرا دلوم نم ةنس نيتسو تس مال رشع عباسلا ليلا يف تامو
 دلوف ةنس نيثالث شاع ملاشوتم نا بوتكح» وهف اهنم اوضةنامو ةدسافلا دوهيلا هبروت
 كلاثلا ليا ىف تامو ةنس نيثاثو ةئاععبرا رباع هل دلو نا دعب نم شاعو رباع هل

 اميراو ةئام رباع شاعو ٠بوتءب دلوم (117) نم ةنس نيتسو سمح مايل ني رشعلاو
 نيعيسو نيتنام غلاف هل دلو نا دعب نم شاعو غلاف ةابدلو نإ ىلا :ةيبندا نيثلثو

 مايل رمثع نماثلا ليما يف تامو ةنس نيتسو اعبراو ةناعبرا هتارح ةلمج تناككف ةنس

 1) آعع6: نوذّسب 2 در

 3) آعوع ذم لنهلأ اداح زر زئعرد ذص 5ءوانعهطان5ر يف. . . . مهنم امتفاخا

 اطقساف امجديا عغع. جى4) آعمع:اوئلعا 5) (001. : موف
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 اء ناف ةينابرسلا ةاروتلاو دوهدلا ةيروت يف ام ىلع اماف 1)عوراس دلوم نم نيئس نا

 نيعبسو ةناثلث شاع غلاف هَل دلو نا دعب نمو غلاف ُهل دلو نا ىلا ةنس نيثلثو اعبرا شاع 20٠
 ىلعو بوقعب ا م مام ني رشملاو كل اننا ليطا يفتايحمل ا 37

 لجا نم نولوتي نوزخآو اسناربع ناك هناسل لوا نال نيننازبع دوهبلا )اوبس رباعْنأَسل >>
 وغرا هل دلوف ةئس نيثلثو ةئام غلاف شاعو : نييناربع اومس تارذلا ربع مقربا نا ْ 3

 ةنس نيالثو يلاعو 2 هن امح تناكف نيئس ىلاعو نيتئام كلذ دعب نم شاعو

 ام ىلع غلاف شاعو عوراس دلوم نم نيعمسو ترس ما رع و ليطلا يف تامو

 ةئائلث وغرا هل دلو نا دعب عم اعف وكر اق كو تلال هديتك / ” دوهنلا ةيروت يف

 نم ةنس نيثالثو عمسبس ماد ني رمعلاو يلاثلا ليخلا ىف تامو ةنس نيتئسو يلا كو

 نب غلاف مانا | ىو ةئس نيكسو نيتنثاب هنا رباع توم لبق هتوم ناككف قحسا دلوم 0 6 ٠١

 م ىلع ةعمسلا ضرالا ملاقا 6 5 بوعشلاو ممالاو ن :سلالا 51 هنامزو رباع 78

 هسونأ ناح يذلا همياقاو هتيحأت ىلع من تزحو ررعس لك ىلا تود

1 1 
 نسال قرفت لع لدن ةصق (155

 ضرالا هجو ىلع ميلاقالا عج يف

 يناربعلا ناسللا وهو ساقلا عيمجل ادحاو اناس اهلكضرالا تناك هنا بوتكم, ١١0
 ىلا اوعز هسأر غلبي ارب ينعا ال دحيو رص مهل اونيي نا سانلا عمتجا ق)امدنع ُهناو
 اودّرَم اًملف . ضرالا هجو ىلع مهقرفي وا مهقرغيف نافوطلا 'يجي الثا هيف اونوكيل ءامسلا

 نينثا ىلع ء اسر نيعبسو نينا اوناكو هش اوعرساو هنا ينمي اوعضوو مهد ىلع 0

 مهذخأبو و هباسحصا ىلع سيئر مهنم حرب لكى لع ٠ حرصلا كلذل تناك اجرب نيعمسو 0
 مهي م د ىلع مهدرتو متاالضو مهنايغط ة آيس كرات هلأ ناكف ٠ لمعلاب 0 1

 اوبوتمل |رينجتو مه اًراذنا 0 ةج وعتم 4) ىوملا ف ران نم اناسإ نيعمسو نينثا

 1) 1213 016:لانع ت00ع 225عأ عد ناقش 2 يو 2

 1) المع علضمل985. ى4) 502166 ءاوحلا



 ا ا

 5 اوظعَتب ل ثيح مهيلع هللا ب بضغ ئثاش ٠ [) اب دال اودادزا الو اوبوت ملف

 ناسل نيعمسو نينثا ىلا مهتتسلأ قرف برلا نا باتكلا لوقي كانهف ٠ هبضغو هزجر

 ماحو ماس دلو نم انفصو يتلا مهطابس | ددع ىلع ةمالكو ضءب ناسل مهضعب هقفيال

 كلت تيّتس' ةصقلا هذه نم ٠ حرصلا ناب ىلع ماوقلا مهئاسؤر ددهسو تفابو
 مو هبر ةعءاط ىلع تنث ةناف رباع ا رو لملب برلا نال لباب ةدلملا ه

 هللا ناب هملعو هسدق عم مهري ءوسو مهتوهش 3 لال متالض ىلع مقباطي

 هتفر عمر هيف هملع قباسب هللا ن نأ ءاملعلا ضعب لاقو٠ ٠ بحا ام مهيف ثدحي نا ىلع رداق

 ىلع اوقرفتف يلاربعلا 2)ناسا هل تف مهب لعافو عناص هللا ام هروهظبو هسدقو هب ظ

 صضعب ىلع مصعب مهدرت عجر ثثمحو ضردالا هجو عع

 ميلاقالا ا 423 ١م

 تفايو ماسو ماح دلو طابسا نادلب دودح اهفتمنو اهنا ائفصو اماهدب يف انت

 اهيف ام فصوو ٠ | الد دع لع لج ميني ضرالا تمسف - فيك ايو حزن يف

 امف ةنوكسملا ةرومعملا ةعبسلا ملاقالا ةمسق حرشنو نيبنو نالا أد 3 ٠ هناسو هحرشسو

 فصنو 3)اهونكسي نيذلا بوعشلاو ممالا تالاح تمنو اهضرعو اهلوط ريداقمو مهنب

 رهدلا يدق نم اهيلع اورج يتلا را مهناولاو مهت ”الاحو مهريبادتو مهشياعم ١

 اميقا ايلا اهيف يتلا اواو عابسلاو ناويلا رئاسو مهي اود نع ربختو ٠ اوقرتفا ذنمو

 : لوقتف هدعب 0 4) سونامسوطوه ةسقو ميكحلا سومسلطب ةعضو ام ىلع

 نا كلذو ة ةنو مالو ةرومعم ريغ اهنم ةعيراف ماسقا 2 ةموسقم ضرالا

 ةنماتملا ةّيونللا ةيناثلا ةمسقلاو ءاّدبا ةقرحم ةدقوتم ةران ةّقرشلا ىلدالا ةمسقلا
 ةثلاثلا ةمسقلاو . اهانكس نكم ريغ اًدج ةرارملا يف ةطرغم لّوالا يلقالا ةمسق نع

 ةلامثلا ةعبارلا ةمسقلاو ٠ ٠ ةرومعم ريغ رثازجو ةكواسم ريغ ؟)ا روب اهاهتنمو ةّنام ةّسرغلا
 ةداومسملاف ادا ميواثلا ةئاد َّسْلَملاَو رضلا ةدشو دربلا ة ةط رغم عباسلا ة ة 1

 0 8 سصه16 ابالغ 2) هع. :ناسللا 3) 00 ةاعوتكس

 4) 118 اه 01700ا1ع 600166 : 12112 28666 سونايسطره 2 5) (0,+. :روجبي



 2 : دنا اي## انيس 0 1

 مقل ل ةمسقلا هذهو 1 1)ةطسولا جوملا ماسقا 003-5 هده ٠ نم ةنوكس 1 ضرالا نم

 72 ملاقألا يا اطاملق يلانويلا 0 ةعرسلا ماسقالا هذه ىّتستو ماسقا ةبعس 0

 تازادتاك ةرب دمدس و ضرالا ل ال وا ملعت و نا بجاولا ن 0 ود يسرافلا نابمللاب 1

 ةعبرالا ماسقالا ن 4 اهفار طاو. اعافترا نوكمملا رومعملا اذه اهطسوا ناو .2) 2 /

 ضرالا قراشم ْي نشل , رق اهطسو عافترا لجأ ن نك ناو ةئطاطتم ةفاست# ش

 ىلا هتركفو هلقعب حرطو 56 كاس الكف ٠ ةقرحملا ضرالا ةمحان ينعا 018' ع 1 ظ

 دادي تما دجو هوو اهيف هك هور لحعو ةّياربلا ضرالا فارطا وحن ةملامثلا ةحبانلا ٠

 دنع رع ينثالا جوبالا"ى . مه 3 رطلا ىلا نمسا دوعص كَ ديا كانه راهنلا ها

 اهب سيو ةسبونملا جوربلا يف سوشلا لوزن دئع ليللا ءاهتنا لوطو ناطرسلا س ْ

 كانه راهتااو ليللا دادتما لوط ائفصو ام ناربو ١ دربلا ةديدش اك 8 اهمهشو هلع ف 5 0

 تاذ يفو ةضيبلا يفو سوميلطب هلمع يذلا حئافصلا تاذ ىنعا بالرطصالا يف دجوب 203

 ىو ا هضرعو 4 0 هيف فصوو ةعذدو ىذلا ضيا نوناقلا تام قالا

 يف كذ لف سوعملظ اف . ااعاس ة ةفرعمو امبدمو اهرثا زحو اهرو4و ةعيسلا ملاقالا

 هيفو 0 عضوم برف نم ىدشب قرشا وهو لوالا مي اقالا نا لاقو ها

 وه يذلا 3)سراماذ ملقالا انه ىعسلو ٠ ناومح 0 الو 0 ادبا ة 7 رح ناريف ٠م

 تي ا فونت 2

 ىسي يلاثلا ماقالاو. ةعابس ةزشع كلذ ل طالا هراهن دتعو ىمحقالا نيصلاو دنهلا ةمححأن

 ثالث لوطالا هرابت دّميو ةشدملا يا 3) سولد دالب وه يذلا 3) سوناتسابد ةّيمورلاب و 51

 عبرا لوطالا هراهت ديو ةيردنكسالا ملقا ىّتسي ثلاثلا يلقالاو .ًانصنو ةعاس ةرشع 0٠
 0 نم اهريغو لباب هيفو ةريزؤلا سذور ةممورلاب ىَتسي عب ارأا ملقالاو ةعاساةربشم

 هيفو 3)س ظن ننقل خر هاذا ماقالاو ٠ : ير ةزشع عبرا لوطالا هراهن دتعو 0

 سداسلا مي اق لاو + ةعانم غو م ج ىلا هراهن دتعو ةيمورو ةيرومتو ةمامط: طسقلا 0 ٠

 و 0 1 هنا دعو اهريغو ناجرب دالم هبذو 3) سيمرطنوسام ةممورلاب ىّعسي 0

 (18”)سامن ةناكسسو و ) ساب ساب ةّيمورلاب ىَتسي يذلا عباسلا ملقالاو . اًتصنو ةعاس ِ

 ةعاس ةرمشع تس ىلا هراهت ديو 0

 1)* 686-1 + طتولا 122) 0 ركل 3) كزء زم ن0 200164. 60



 هل م4

 : لوقتف اهضرعو ةعبسلا ملاقالا هذه نم ملقا لك لوط فصنو نالا ًأدبنف
 دنحلا نم ”ىدتنت ضرالا طسو يه يقللا ةنوكسملا ةرومعملا ةعمسلا ملاقالا ضرع نا

 ةيحان نم ينعا عباسلا ميلقالا ىهتنم ىلا ةقرحملا ضرالا ةيحان نءو ىحدقألا نيصلاو

 ضرعلا اذه مسقيو ةجرد نوتسو ثلث ضرعلا اذه عم لامثلا ةيحان ىلا بونجلا
 يذلاك عرذذ ٠٠ اهنم ملقا لك ضرع نوكيف ملاقالا يث يتلا ماسقا ةعبس ه

 ةعبس تاجرد عبسلا هذه ةصخ'نوكيو سوميلطبو مكحلا 1)سنأب سطره همسقف

 نا ةلاحال رارطضالا نفث ليم ةئام ةجرذ لك ةصح نا لجا نمو الزم َنيرشعو

 نم هاهتنم ىل  قرشملا ةيحان نم ِماَقالا اذه ىدتيو. . لزانم ثالث ةحرد 0

 ميمو هتخ هقصنو هقوف كلفلا فصن ةجرد نيِذاَثو ةئام هلوط نوككيف برغملا ةمحان ١

 اروادو ةئام ىرتلا هسار ىلا اندلاب ظبحملا رحملا ىلا سوتانقآ ري ةمخات نم ةلوط ٠

 لوقتف ٠ قرشما لهاو سرُلا باسح وحنك خسرف ةناّئسو فالا ةسمخ اهنابم الزم
 هضرع يعتنيو ةقرحملا ضرالا برق ندل نم 'ىدتبي لّرالا ملقالا اذه ضرع نا

 نم ضرالا فرط نم ىعقالا نيصلا مقالا اله ناكسف ٠ سيدنر مس ضرا ةمحان

 رهدلا دبا ةارع موق مه اًدحاو طخ برغملا ةبحان نم اهاهتنم ىلا قرشما ةبحأ
 مهو ماح دلو طامسا مهرثكاو مهئاولاو مهتقاخ ةحببق مهرظانم 0 3 ةلزنع

 جلقألا كلذ يف دجوبو ٠ راما ةيوط اهريغو قرا ملعو ةريثك رارسا محل سأن

 رويط عم ا ةلوبم قالا ة ةحبسق رظانملا ة ةعشذش ماسجالا ةمبظع ةلوم تاناومحو باوذ

 ريطلاو ءاقنعلاو ةفارزلاو ماعنلاك ناويلا 0 دويط روبطلا كلت نمو ماظع

 (14) ةبفلا هيفو ةفطتخمف يظعلا ليفلا ىلع ضقنب يذلا ليقلا روفصع هل لاقي يذلا

 رييكح نابعو ميظع نيت لك كانه دجويو .هب عمسي ملو ريب مل امم اهريغو ماظعلا

 ريقاقعب ةفرعم مه ىقرلاب ءالع سانا ياقالا كلذ يفو ٠ ةلوبع ةشرخ ماوهو تاّدحو

 نم ءيشب بيصا نم هربا اهب نايف ءربلل جالع اهنايكو اهتعيبط يف اهل راجحاو
 ىلا قرشملا ةيحان نم ائفصو ام ىلع ةلوط نوكيو 2)نوربيف ةلوهملا ةثيبخلا ماوهلا كلت

 آ1) 510018 5051م5678[ سوناسوطوه 2) 6 : نوأ رببف
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  20نيتئام لامثلا ىلا بوثلا نم ةضرعو خسرف ةئاّتسو فالا ةسّمخ برغلا ةيحان

  3اخسرف نيناعو محو

  0دالب 35 بي دنر سس 1 53 نم ىعتأب هو ع 3- ةشدما وه يلاثلا ملقالاو

  20ناكسو سهذلا نداعمو غاز درمزلا لابج ةيحانو برغملا ةمحان نم ةشدلا

  8 2دنهلاو دنسلاو ىلاالا نيصلا ٠ ةلورم ةنوق ماوهو ريطو ناومح هبف اضا ياقالا اذهو

  22)مهرادقاو مهناولاو اهناكس رظانم تسيلو لوالا يلقالا يف ام نود نكل ةميظع
 لّوالا ملقالا ناك رظانم ةءاشبك ةعشب ظ ٠ ٠ ةرثك راجحاو ريقامع هيف دحوب كقو

  7كم مههل ماوقا هن 500 اهتعيبطو !منايك نم اهب جلوع اذا ءربلا ثدحت 4
  5ياقالا ناككس نم ةفرعم لقا مهنا الا راجحالاو 3 00 تامالعلاو رارسالاو

 0 ٠١ ةديصق مهرامعا كل ذك ليلا ٠ لوط نم ائفصو ام لش ىلع هناف هضرعو هلوط اماف

 هضرعو لّوالا ماقالا ا

 نء رصم دالب سأر نم يعتني يلقالا اذهو . ةيردنكسالا ملقا ثلاثلا ملقالا

 برغملا ة.>١: يف هضرع ىعتنيو 3) رريم سدنس ضرا دح نم هقراشم نمو برغم ا ةيحأن

 ناسي. دالبو يرلاو ناهبصا دالبل ةبراقملا ىلوالا سرافو هّيناَرِبلا ةدوس دودح ىلا 0
 يرمعل ملقالا اذه ناكسف .ىلوالا ةيقيرفاو ةقرب فارطاو ةيردنكسالا دح ىلا ٠6

 بلطو ةبانع 4) وذ ةيعابطلا رومالا نع ثحبو تانئاكلارومالا نع صحف 4)وذ سانا

 نم يناثلا يلقالاو لّدالا يلقالا ناكس نم رثكا (14) مولعلاو بتكلاو بادآلا ٠
 يلقالا 0 م انفصو ام 5 ىلع ةضرعو لوط امافءامهنم اجازتما نسحا ٌةنا لجأ 3

 هضرعو لوألا ٠ ظ

 هنا !لدمو سدور ىّمسن رحبملا رئازح نم ةربز رح هطسو يذلا وه عبارلا مياقالاو 3

 مر لق يذلا لكشلاو ةروصلا ةلالدو ةءاده اهضعب اندت 0 0 ريكا

 باحو نيرسنقو صمحو قشمد هئئادم نم انسب ةعمسلا ملاقالا ةهينفا ةئره هيف 7 !

 دادغبو لصوملاو نيببصنو نيع سأرو ةقرلاو اهرلاو ناّرحو ةيكاطناو ةيمافاو جبن 0

 01 مرا ارقا 5 م: . : كلم 3) ذزع زم 15001 (2001ع٠

 4) ]686: ووذ . 5) ١+0( : ىلمف ضمنا

 7 * ف 0
001 



 نم '”ىئدتيو بوغملا ةبحان ىلا ادحاو ل يرشلا هسأر نم هاد ىعتاو يرلاو

 نم يطارفا دالبو ةماقسو يلاعشلا فاذا ةمه رفا دالبو فصن حطانيو 1)نافشالا 5

 ملقألا اذهف ٠ ةيصاخلا امساو صربق عم مورلا دالب سسافاو سانيثا دالبو لحاوسلا

 عئابط ءاوتساو ًاحازتما ملاكم عب مح لضفا وه كلذ لجا نمو دال طسو وه

 .صخنو بطو باداو موو مولعو ةفسأؤ با>حصاو 0 لها هداك زاص كلا كلو 6

 تعمتجا هنا ىتكلا لدت مييفد ٠ رهاوللا نعو ةيعامطلاو 2) ةنئاكلا رومالا نع

 ”موجنلا تاكحرح يا : اّلوا ايمونرطسالا ينعا ةرمشعلا مولعلا» بئاجعلا مهدنع
 ةحاسملا يا :اًملث 3)انرطمواملاو ٠ اهيا ماكحالاو اهرف اباْضَلا ىا : ايناث ايجولرطسالاو

 "1 1899 ىقيسوملاو٠ ٠ ددعلا 2 ًاعيار يق ةرطةرالاو٠ ةلمهملا ريداقأاو ةسدنهلاو

 امام ايموسلاو . بطلا ة ةعنص يو : نيس يقبرطيالاو. اهعضوو ناحلالا 2 يا ١

 :5) ينيحرالاو ٠ عر تالاخالا 0-20 عم يقينداح او١٠ءايميكلا ةفرع» يو

 . نم تالوقاا يعف : | اع 00 اههمشرامو تامسلطلا 0-2 يبا : 25

 مياقالا اذه ناكَسف ٠ اهريغ نم قئاقحلا مقفتو رقت يتلا ةمعصلا يثىتلا قطنملا دودح

 اذه هب س*خ 6 ) ىلا ثلاثلا ملقالا نا كس نم رثكأو لضفا ةفسلفلاو كفا لها

 انغص و امىبعفهضرعوهلوط ا.ءاو ٠ هجازم ءاوتسال(15) ةفرعم او لمعلا ةفاطل نم ميلقالا ١9

 ةينيطنطسقلا هيف د وهو 7) سطشب سلفب ىلإ بوسنملا سءاخلا ميلقالاو

 9)يوذ موق رمح رقش سانا هناكسو 8)ةيقاربا ةيقيرفا دالبو سلدنالاو ةيمورو ةروعو

 0 لقا م هو 3 سعلا ناك كلذلو بضغو ةممخحو طرفم قع ةرثكو ةوهش

 نوعراسل مهن 1 باد أ م تعول ةانح موق مهو عبارلا م ءاقالا لها نم ةفسافو

 ىفصاو المع نال عبارلا ميلقالا ناكس نا ريغ اءيرسس نوهقفتو بدالا لوبق

 ا ةلوطو ةضرع 2007 ٠ ميلقالا اذه ناكس نم ان اهذا

 1) 8 1عأ6 ناغشالا 2) 5: ةناكلا 3) 8 2031© اي رطمواملاو .4) 15

 !ءيءملانهت ع56 تالايتحالا . . . يقياخملاو 5) ه1 1عمعملادسد ينيمرالا (ةمسو»ءا#)

 طبع. صاع ممعامألم معتصم هععءاتأ[ةمان22. )6  (نه,م..:يذلا 7) "لنأغ 1011

 116115 مهغار1 8) 1 همامكدع [عععملعمم ةقربو 9) 0001+. :ووذ 5

 ادسنس نشا 8م
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 : دا هاو اخ عد :

 اذه نم ةيحان نكسي ضيا ةوسن نم رخا 'مماو ةيلاصلاو ةيلاّقصلا لاجر ناجبإلا

 ياللا 3 2 00 ةممورلاب نيس 0 , 0000 لجر 2]مهعم نكسي الو مياقال

 1 ذلا6) مهدالوا هيجل 0 ١ كلذو تايرورما نيمسيولاتقااو .

 نيكلو 0 تانالا تاير ُ 00 نمهذالوا 0 زوك ذلا نيبريالا ةّلعلا هده ناكل مزاف

 7] م يلع مخيف نا جريلا دالب نا ةدحاو د 0 نهدالب موك نزحيو 0 حر ة هيمس 1

 برحلل ادبا تادعتس» ّنهف نهنطاو» ىلا َنعِجري مث نلمحيف ناجربلا دالب لاجر

 اهو نهراخ ةقيقح 6 الو ءاكلللا نم 80م احل (هيف) كن الل مالا اذهو لاتةلاو

 ال ءامد كفسو برح باحصا سانا ميلقالا اذه ناكسو.هيف يراعالو نهنع ائفصو ٠
 ةفرعم 3 هل سيل موق مهر 9( مهوبراكو هلال نوحرخلا ل لجا نمو مف ةمحر

 انفصو ام ىلعف ةضرعو لوط اماو ٠ مولعلاو ةبدالا تكلا نم ءىثب

 هملاكسسلا ىذلا ميلقالا وهو ؟)سرأت سراب للا بوسنملاو فورعملا عباسلا ميلقالاو

 ةّوثلا ءافعض سانا مهو (15") ساعنلا ينعا 5) سديمون ةّيمورلب مهمسا يذلا موقلا
 لامثلا ةيحان نم برقلاب مهنال ديدشلا دربلا طارفا لجا نم ةييلاو ةكرملا 10) يليلق 9

 نم برقااب نك اوكحلا: نه م شعت تائرو ةاوكسم الو ةرومعم تسل يتلا عض خا وأاو

 سلو ادح راع مهدالب تاناومحو 0 مهيلع ادا رودت مسوؤر تل

 ءئش مهذب 2 دجوب الو كانه دربلا ةدش لجا نم نورق مهمنغو مهر ل ةبل نوكد

 507 بهل نو مونكلو 0 مك اوثد َّنإ مسي :كعالو نوردشب َنْيَفلَو ءاوملا نك

 نوريسيو اهيف نونوكسف رقملا اهر2 لج ىلع 1:)اهوريصيو اهولطيو بشل فوفد 7“ ٠
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 0 اوضرم اذا 000 ةنادرلا ةشدعملا نم لاح ءوسب ءايقشا مهرهد

 مل مهتوسدلبو لا رأس ع نوعزنيو را ىلع مهاضرم نوديصي ةبعصلا
 , ميلاقالا ع ءيمج يف انفصو امىلعف ٌةضرعو ةلوط اماف ٠ نوأريف ٠ اسنلا

 ' يف انفصو ام ىلع هدحي يذلل نب ناهرب ةعبسلا ميلاقالا ىلع ةلالدلا انتكف

 رظناو ةعبسلا ميلاقالا هذه اهيف مسر دق ىتلا ةفوصوملا ةروضلاو لاثااو لكشلا ه

 ىلا ةعبسلا ميلاقالا هيف موسرملا لكشلاو ةرودلا هذه نع أًعيلب (دحذ صحفاو نالا

 عبرا ف 0 ريسم ىلع كأدبو كيري فدكو لكشلا اذه كادي 1 1) ىنعم 41

 اهتارود كلي رت فيكو برغملا ىلا قرشملا نم اهتارودواهريسم ءادتبا ن م ىلاعلا يحاون

 ةيلامثلا جوربلا يف .سمغلا دعصت فكو ةنسلا روهش م 0-0 ينال جبوربلا يف

 ةطبهنملا ةيلفسلا يحاونلا يف ليللاب سمشلا رم ىلع كأديو ةّييونملا جوبإلا يف طبمتو ٠

 _ ناويزح مايأ يف ناطرسلا يف تناك اذا سمشلا سمت ميلقا ؟ نع لكشلا كلديو
 يف ىدلا سمشلا تلغد اًذاو ٠ اهنم بوما ةيحان يف فصنو ادحاو اًملقا فاختو
 (165» سيمت سمشلا نا ةفرعمو تبث لكتشلا دحن كلذ دنعف لّوالا نوناك مالا

 دعب جون داو طابسا نم ميلاقالا ةفص هذهو ٠ ةعبسلا ميلاقالا عيمج اهنم الخاد

 قرشا ىلا برغملا نم ميلقالا اذه لوط عمجو . ضرالا هجو ىلع نسلالا تقرفت نا ٠
 نيتسو ةفشلث مات نم يتب ام اماف لامثلا ةيحان ىلا بونللا ةيحان نف اهضرع اماف
 يف لاط اذا راهنلا لازي الو عباسلا ميلقالا قوذ ىئسي ام وهو ضرعلا يف !ءزج

 ةقشد نيرشعو نيتنثاو ةعاس نيرشعو ىدحا نارمعلا ءارو نوكي لامثلا ةبحات

 راهتلا رون لازي الف ةعاس ني رشعو ةعبرا ىلا رامهنلا ىهتن قع ةعامسلا نم
 راهتلاو رهشا ةتس لمالا كلانه نوككف ةملظلا دالب ع حي ىفتن ىح كأاذذخو ٠

 رهسا ةتس

 رئازجلاو ناجلخلاو راحبلا ركذ

 نم كلذو قرشا: ىلا برغملا نم هلوط دمي هنا اولاتق دنهلا رحب اضيا اورّدقو

 1) 8: نيعم 2) 8 نيح



 نسا اول تك

 ةئامعبسو نافلا هضرعو ليم فالآ ةينام ةلوط نوكيف ةشدأا ىصقا ىلا دنلا ىصقا

 .لمم ةئارعستو فلا زرخالا هف رط نوكش راهتلاو لئالا٠ اودسا ةريزح زواج ىقح ليم

 3 يربربلا جيلخلا ىّنس و ربربلا )| ةيحان 0 دع ةشدملا ضرا ف دحاو جيلخ هلو 00

 ةئايعبراو فلا هلو ْط ةليا وحن رخا جيا هلو٠ ٠ ليم ةئام هفرط ضرعو ليه ةئامسح هلو ُط 7

 ىَّتسي يذلا يف ىلدالا هفرط ينءا هاهتنمو ليم ةئاعبس لصالا يف ةضرعو ليم © '

 يسرافلا جيلا ىّتسي سراف وحن ىلا جرجا جيلخ هلو ليم يتنام رمالا رحبلا 1

 الم نوسمتو ةئام ةفرطو ليم ةئامسمخ لصالا يف ةضرعو ٠ ليم ةئايعبراو فلا لوط : ٠

 سراف جياخو ةليا جيلخ نيب ام نوككيو نميلاو زاجملا ضرا نيجيلخلا نيذه 2)نمو 0

 رضخالا جيلا همام دنع دنهلا ضرا ىلا رخا جيلخ نم جرخيو٠ليم ةئامسحخو فلا
 فلا ةرماعلا (16”) ريغو ةرماعلا رئازلعا نم هيفو ٠ لم» ةنامسخو فلا ةلوط وكل ا

 دثملا ضرا ةيحان نم دئحلا ضرا لباقم رحملا ضرا يف همجح ةريزج نوعسو ةئائاثو

  ةريثك راهناو ماظع لامج اهيف ةريزج فالا ةثلث هب طمحي )) يلايربط ىّبسيو قرشملا نه

 اهنك ةرماع ةريزجب نوحبت ةيزلبا له للطل ةا كل توبا عر هع
 لامشلاو برغملا ةيحان ىلي امالا ُةنم فرعت (ال) كناف رضخالا رحسلا اماذ.ةريثكنئادم 2

 ه1 ع قع هيف يرن ال رج وهو 3)ةينوطرب ىلا ةشيملا 3 ىذا نم١٠

 هدهو ل) ةريدع ىمحسلل ىرحا ةريز>و تانلاتكلا رثازك هاا ىشت ةشرحلا ضرا لباقم :

 ةعبرا ةضرع رخالا رحبلا نم جري جيلا نال جيلخلا دنع سلدنالا لباقم ةرْ رمل

 لامثللا ةيحان نء هيفو مورلا رجم ىلا جرت و)اطبس ىّبسي ةجنطو سلادنالا نيب وهد لايما
 دحاو فرعي الو نارعلا نمدعابتي مث. 3)ةينوطرب رئازج نيس يتاوللا ةريزج رشع يتدثا 00٠
 رضخالا ريلا نم جي يذلا جالا دنع نم نوكيف رصمو مورلا رجب اماو وه فيك كك

 ةئام نا (اذك) ناكب يف ؛ هضرعو ليم فالا ةسمح ةلوط ادمصو روص ىلاو قرشملا لآ

 ةنامسمح ةلوط نوكي ةيمور نم اميرق لامثلا ةيحان ىلا جري دحاو جلخ هيفو ٠ ليم

 ليم يتثام هلوط نوكي ةيربرب ضرا لباقم نم جي جياخو 6)سيرده ىمسيو ليم .

 1) :رخآل )2  ]ععع: نسسو 13) 5زءزم اناتموانع 001 0

 4) آعجعع: ةودع فؤ) ]6عع:ةلس )6  1210 وأ 23:6 201311ان ٠ ضيا
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 راهناو ةريز> ةرشع 0 ماظع رثاز> اهثم ةرءاع ةريزج نوتثسو ناتنثاو ةئنام هيفو

 ةئامسخ اهب طرحي دلب 2)ةياقسو ليم ةئائلث اهب طمجي 1)هنيدارسو ليم يتنا٠ اهب طيح

 ريو 3) ليم نوسمحو ةئاثلث اهب طبخي صربقو ليم ةئامثلث اب طيخحي ةيطيرقو ليم
 ةنائاث ةضرعو لمم ةناثلثو فلا ةلوطو ةيئطنطستلا فلخ ىلا ةقذال نم دع سطنف

 ةريحرلا 0 لامثلا ةيحأ م يري 1 مل 4] سفاناط ىّمسي يذلا رهنلا هيف لخديو ليم

 ىلا قرشملا نم لوط 5) ةريجم ىمسي ناكن او مخض رجب وهو 4) سيطارام ىّتست يتلا

 ةئيكير# جيياخ ةنم رفني ةينيطتطستلا دنعو ليم ةثاه ةضرعو ليم ةناثلث برغملا

 تينب هيلعو لامما ةثالث ةّنيطدطسقلا دنعو (17“ 9 رصم رجم يف بصيو رهثلا

 ةنط؛طسقلا

 ضزدالا ةمس

 بابلا نحب وهو ناجرج رحب

 هيفو ىلبم ةناّمس هضرعو لم٠ ةماغاك برغملا ىلا قرشملا نم رحبلا اذه لوطو

 ضرالا نار عضوم اذه ٠ نيترعاع ىضم امف امذاك ناجرج 6)لباقت ناتريزج ًايذيا

 ةثالث ىلع ىلوالا ةمسقلا ضيا ضرالا تمسق دقو فرعي ام ضرالا دوج عضومو
 نم جري يذلا جيلخلاو لامثلا ةيحان نم رضخالا ربلا نيب ام اهنم مسق لواف ماسقا
 هده دودح راصف 4) سظنقا ىلا ةريحبلا 4) سلاوام نيب أمو ربك الا رحبلا ىلا سطدنف

  سعمو مورلا رجب بونإلا ةيحان نمو رضخالا رحبلا لاهثلاو برغملا ةيحان نم ةيحانلا
 هبيش ضراألا هذه تراصو 4) نطاوام ةرجو ا 4] سل اطو جيلا قرملا ةمحان نمو

 شاملا رم ىلا رينا نه بونملا ةمحان نم ةناثلا ةمسقلاو 7) يقاروا اهومسو ةريزملا
 نمو رمحمو مورلا ري لامشلا ةمحان نمو رضخالا رحملا برغلا ةيحان نم اههدودحو

 4) هسول ةمسقلا هذه ترم.سو ةشدلا رخا بونخلا ةيحان نمو شيرعلا قرشملا ةيحان

 نم اهدودحو قرشملا ىهقا ىلا ضرالا نارمت ند يب ام ينعا 2

 1) 8 هنادرس و 1ععع ةينئادرس -2) 5ءمنطع : لقص 20 00 لما م 1

 اناعموانع (ب0016ع 5) 8 28164 تريلل 6) نه: . : نالباقت

 7( | هلا هزل ؟- 1[ءععملنم ىلوروا |ك ن1 فز هنأ 7



 د ل

 ةيحان نمد نمسلاو دما بوذا ةمحان نمو ةلياو شدرعلاو 11 هاطب برغملا ةيحان : ٠

 ىربكلا ةّمسا ةمسقلا هذه تيمسو نيصلا نارع ىدقا ىلاو قرشلا

 اهئئادمو نارمعلا ناداب عمجو ةعيسلا ملاقألا يع دف 2 مق ةثاثلا هذهو

 ىلا بونللا نف ضرعلاو قرشملا ىلا برغملا نملوطلا :تفصو ام ىلعف ضرالا اماف ٠
 فيصلاو راهثلاو لمللا يوتسي ثيح ضرالا (17) ةرئاد فصن نم كلذو لامشلا ة

 يتنثا ىلع ناككملا كلذ يف ليللا الو راهنلا ديزي ساو لامتشلا ةيحان ىلا ءاتشلاو ظ

 1) نارمعلا نم ميلاقالا ةعبسلا هذه يف ام امال يذم صقني هلو ةعان رق 07

 ك
1 
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 موجنلا يراجمو امناصقنو ليللاو راهنلا ةدايزو اهطاطخ او سمشلا عافترا ةفرعم

 ال مث. سمشلا امهيف تاخد اذا نازيماو لمخلا نسأر يف نانوتسم زاهتلاو ليللاظ 0 ١

 ناطرسلا سمشلا لود ىلا لمحلا ىلا سمشلا لوخد نم لمللا صقنو ديزي, راهنلا لازُي 00

 .ةقيقد نيسخو ىدحاو زج ني رشعو ةثلث لامثلا ةيحان.ىلا دعصت سمشلا نا كلل

 ةيحان نم ةطباه نازيملا لوا ىلا ناطرسلا سأر لءدت نيح نم سمشلا ردحتنت مث

 ناصقنلاب ليللاو ةدايزلاب رابثلا ًادتبا ايةقيقد نيسخ و ىدحاو اء ز> نيررشععو ةثلث لاهغلا 'ّ

 ةيحان يف ةطباه سم ثلا ردحنتت م .راهنلاو ليللا يوتسيف نازيملا سمشلا لخدت نا ىلا ٠
 | زج نييرشعو ةثاث اند يذلا رخالا اذه يدملا سأر ىلا نازيملا سأر نم توتا ١

 ىلا س.شلا ىهتنت ىت> ةدايزلاب لمالاو ناصقنلاب راهنلا أديف ةقيقد نيو ىدحاو 3

 ىلا بودجلا ةيحات نم دعصتف دوعصلا ىلارادحنالا نم سسنشلا لوستت مثءيذطلا ا
 ليقو ناصقنلاب ليللاو ةدايزلاب راهنلا ًأدسف لمكلا نسأر ىلا ىدإا سأر نم ءاو
 ةفقدقد نيسمحو ىدحاو |١ءز> نيرشعو ةثلث اهرادحتاو اهدوعص 52 5

 نم ىزن ام ًاماذ ةيحان لكيف الام اًنيع حبوربلا ةتطنم طسو يف ير سمشلا نآل؟" |
 بكاوكلاو رقلاو سمشلاو جوربلا عضوم جيوعتلا لبق نم وه غاف سمشلا ليم .

 كلفلا نال (18”) كلفلا نارود فال قرشا ىلا برثملا نم يرن ةريحتملا ةسمخخلا
 نوكيف ضرالا:قوف يرن اك ضرالا تحن يرن سمشلاو. وتلا لا قتلا

 1) 5زء زم نأمموانع 0016م 2) 00:7. : ماسقالا 3]) 515 زم هما مأ 5 0

 برك

 ءوأ , 10516 5051م56584 206607 نارمعلا نم وهف قل
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 هريظن باغ دحاو علط اذا جورب هبش ضرالا تحو جورب ه هدا ضرالا قوف

 ' رشع ين ا نم اء ز> رشع دحا وهف هبارخالو هنا رغ فرعي الع م ضرالا ةّيقب اما

 رومالا يف رظنيو شّنفي نم لعلو . زواق او راد ىلا هيف نا رمعلا وهو ءزلحا 0 |ءز>

 ازا يف ندع اك روجيو ناوم>و تان + :> رشع دحالا هده ُْ لهف لوقو 0

 ام ماو نكذ يتلا قافالا 2) )زواج الو :)انامق رعي ضرالا نمناك اماما : لوقتف دحاولا *
 مهنظو .ايكتلا يأر عقب نكلو. 3 )ادحا مانيازي دا )ادحا هلخد د ملف ١ كلذ ءارو

 نوكيو اندنع ير ىكاوكلاورمقلاو سمشلا نا لّقسي 4) نم دحا هركتي ال ام ىلع

 سلا تناك ناف ٠ دحاو لك فرعي 0 0

 نا يغينبف اندنع ام لثم بكاوكلاو رمقلاو ضرالا ةرئاد نم ناككم لك ىلع علطت
 نال يأرلا عقي 5) كلذلو دنع ام لثم لامجو دوج ناويحو تان كلانه نوكي ٠

 نا اضيا يئينيف انلق ا«بكاوكلاو رمقلاو سمشلا (اهيف) يري ملاقا ةعبسلا لامج ءارو
 ةيحان ىلا ضرالا ةرثاد فصن نم ينعا راهنلاو ليللا ءاوتسا نم نارمعلا انئصو اكنوك

 نوكيو بونإا ةيحان نم ءاوتسالا ينعا ضرالا ةرئاد فصن نم نوكي نا لامثلا

 نولرالا مسق دقو ٠ لامثلا ةيحان يف يتلا ميلاقالا ةعبسلا هذه لرح مياقا كلانه ضيا
 6زامسق لك اوديصو ايسق رشع ينثاب نئادملاو روككلا ن هم اهيف امو ضرالا انئصو ام دعب 9

 كلت ىلا 8)اهمسني اهسسني نئادملاو روكلا كلت فرعتل رشع ينثالا جوربلا نم 7)جربلل مث

 تافآآلاو يصخلا 0 فرعي 9) نم ايككل اهل اهومسق يتلا بكاوكلاو جوربلا
 يلوتست يتلا جوربلاو نيئسلا ديلاوم باسح تقو نادلملا يف نوكت يتلا 18(

 .. اهيلع يلوتسي يتلا ةيحانلا ةدلبلا كلت ىلع كلذ يف لايف بكاوكسلاو ةنسلا لك ىلع
 هيف امو كلفلا رهاوجو عئابط ردق ىلع يرجي امم ءايكتملا كردا ام ردق ىلع ٠

 1( ©0016 . :انلبقف 2) (01:. :زواحّسش الو- 3) 601١© :دحا

 4) 8 معائات نمم ك5) آعوعزن كلذكو 6) ©ه : مسق لك

 7) 01. : جربل 8( آ.«عع : اهبسنب

 9) 22ة(1ءان13 نم
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0 
 جوربلل ةامسملا اهنئادمو ضرالا نادلب ركحذ 0

 2) لمملا )كلذ لوا 0 ١
0 3 

 . نيطساف روكلا نم هلو: ةنامرجو ٠ ؛)ةيقاخو ٠ ةموطرب ذا ناجم او وول 5

 ؟)روثلا 4 ظ
 قرغصلا ةيساو صربقو مورلا:ر جي رئازج نم رغص امو ناهبصاو هام نئادم عيج 3 35
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 ساناطباوأ7١) درمو ىريكتلا ةينيمراو ٠ ناتسربطو ٠ ناجرجو ٠ ٠ مليدلاو - ناليج 5 8

 ٍ رصم 4] قا 1
 0 8) ناطرسلا ؛ ا 7

 ٠ دقي راو رخو ل ٠ مورلا ضراب يتلا 4] ةسومتو ٠ ٠وافروجية ٠ ةمقذالو 31

  5دسالا )9

 ضم ضراؤ ٠ 4َ] ةيلوباو ٠ ةيقيلحو| :: ةكاطناو : 4) ريشرباو كيل و 1
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 1) 000ع: ذم 001 56011611465 20125 2مم05انأأ : مي 3 دق اناني

 ةدافالا دصق هيشاحلا هذه يف 'اهار انتو اهلزائم 6-21 هيلا لزتت موجن ةّدع نم فلام 1

 ءاقدلا ئدتتيو عيقصلا لحش و راذا نم ١” يف سمشلا 13) (00:+. : ناجيب رذا 1

 4) ©همنمأ3 2020108. 5) 4: سمشلا هيف لخدت ةمحن مم نم فلام جرب وه 1 3ك

 ع ؛رلا لصق فاصتنا لصحيو ناسن ”وع ف 6) 1 0 نامأوتلا٠. 10 012 طع 0

 ل: لصف تنك و رابآ ره وثرع ف سمشلا هبف لت ةمجن 0 ه'نم تلذؤم جرب وهو ءافوملا يا ٠

 فيصلا لصف 'ئدتبيو عيبرلا 7) طعجع:ورم 2 8) 4ك: موجن ه نم فلوم جربوه 0
 ةلبقلا ون ىلا ةيلامثلا ةههلا نه ةعحار دنترتو ناريزح ”* يف سمشلا هيف لزتت 3

 9) هل : ظيقلا هيف ربصي و زوك 75٠ يف سمشلا هيف لخدت ةمجن 77 نم فلاوم جرب وه 1

6 0 



 تح 7

 1) ءارذعلا 35

 ضراو٠ نيناوبا ضرداو ٠ ةريزلطا ضراو ٠ لصوملا ضراو ٠ لباب ضراو ٠ ةمشنروق

 ] ةريزلا ضراو . ةطارقا
 (2) نازيملا

 ضراو ٠ 3]سيسواو ٠ كوشو ٠١ تدنتو ٠ 3)نيسقو ٠ ناتسراخطو ٠ ىراخ# ضرا 0

 نامكض راو ٠ ناتسجس ضراو ١ 3) اوقنطو ٠ نواغارط] ىمست يتلا ةشدحلا ضعب
 ه١ كرحلا“ +

 3)ةرهزلا ف 19:0 ةوامسلاو ٠ ةبونو ٠ 3) ةيلوطخو ٠ ةحنطو .دماو .زاجملا

 ةيقوذابقو ٠ ةروسو (19)

 ؟) سوقلا 5 17
 ةياامصلاو ٠ سادنالاو ١ 1) يقيطالف ضرا

 6) يدحلا 23

 3) سرولباو ٠ ةنوذكمو ٠ 3) ةيقاربو ٠ ةارهو ٠ ناركمو ٠ سوسلاو ٠ دنحلا 0 '

 ج)ولدلا ١
 ةشدخلا 00 0و نساسلاو  ةفافرفو فصلا خلي رعد -3) ) يقيطامرس ١ ه

 1 285 كاتو تأ م0 يف سمشلا هيف لت ةمجن 75 نم فلّوم جرب وه ةلبسلا يا

 (12 )) لوك ع نم هبا ةبارب ضرالا

 2) 4: (اذك ) راهنلا نزي و لوليا #0 يف سمشلا هيف لت تامجن ه نم فلم جرب وه

 لفك ) لبو ةدوربلاو ةرارحلاب جازملاو هلداعب و

 3) 201111863 1 + ل

 4) 4: لعجيو لوالا نيرشن نم »5 يف سمشنا هيف لحت ةمجن 7١ نم فاَّوم جرب وه
 ضرالا ىلع هتربا

 سمشلا هيف لت ةمن «١نم فلَّوم جرب وه
 | ؟) ذل: 'ىدتنت م 5 يناثلا ني رشت "9 يف

 ةيلامثلا تاهملا ىلا عوجرلاب

 6 م ا لّوالا نوناك ”١يف سمكا هبف لح ةمحن 8 نم فلّؤم جرب وه 6

 7) 4: بصيو يفاشا نوناك 7١ يف س.شلا هيف ريصت ةمحن هل” نم فلّوم جرب وه
 ةردنك اهم



 1]ت وا 57

 2( ةيلودوةنوو ٠ همزحو ٠ سطينومسو . ةنواغقو | ١ ةينواباب

 امتمسقو امئاكس لاح نع انربخاو اهنارعو ةعبسلا ضرالا ميااَقا لاح ائحضوا دّنف
 بتكح يف ةدجو ام ردق ىلع ةنوكسم الو ةرومعع تسل يلا ضرالا رخآ انشر 1

 ملاعلا صصق مات حرش ىلا نالا هر .نيلوالا ءاكللا ه '

 ه-
 ل

 اهيا .

 ةصف

 ملاعلا 3 مانصالا ةدايع ا هب يذلا ببسلاو ةلحلا ىلع لد 2

 ضرالا ه>و ىلع نساالا تقرغت نا دعب نم

 57 1" 2 | 4 7 ١

 ينب تفاي دلوو ماح دلوو ماس دلو طابسا نم نسلالا تقرت امل هلا بوتكم 2 فم وي ع ننشد نكن مكس
 مهثم ناسل لك و ) زاحناو اهراطقا يف اودديتو ضرالا هجو ىلع ملاقالا عيمج يف حون ٠

 ممالا )تدب اننصو ام ىلع ضرالا ميلقا نم ةيحانو ةدلب ىلا بعشو ةمئا لكو
 نودودب شويج ءاسؤر محل 31 لكو مبنم بعش لك حبصاف اًضعب 5) مهضعب برات
 نيب راحملاو داوقلا ءال' ره دعب نم نا لايف مممادق برملا ىلا اوجرخنيل مهشويج
 حرتنفلا مهل حتفيو هبعشو تاو هباحصال ةبلغلاب لأن ناك كح هلا شويملا ءاسأورو

 نييدووشملا مهتم نيفورعملا مهداو هل نولمعيو 6 منودوسإ اوناك مهتبعر ماوع نا

 عانصالا كات اوعز نوكسل ميهابشاو ممئامساب امادصا حوتفلاو ةبراحملاو ةيلغلاب مف

 ثيحو نامز دعب نف ةبلغلاب مهءاجو حوتفلا مهل تف يذلا كلذل اكذ (495

 أما 6)نيبارتلا مهل اوميجيو] نيتهج نم مه نودجسد ارناك مهب دوهدلاو ةّدملا تلاط

 مّنلا لواحو ناثد_لا يئاون دنع ىرخأو مهب اواعف ال اركذو مهل 0 ةدحاو

 هيا 2
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 ١ يف. سمشلا هيف كلت ةممحخل سي نم فلو جر ٠" يوتشلا لصفلا دو طابش :4 ):
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 عم بسلا اذهبف ٠ مهب اومعز نيثيغتسلاكمهئادعا نم مهب اهلوزتو 1)جنارياو اياللاو
 مانصالا ةدامعو ناثوالا ةدحس تاخد مهرامعا لوطو روهدلاو نامزالاو ةدملا مداقت

 بوتكم وه يذلاك مانصالا كلت نم سانلا ملكت تناكن يطا.شلا نا ىتح
 همانا يف 2) ) يتلا غلاف نب وغرا دلو نا ىلا نافوطلا ةنس خي رات نم نيئسلا عيمشا

 ىلا قلخا الندكفَو مدآ نم نونسلا نوكيو ةنس نوعمسو نا نسلالا تقرفت

 دلو ماس نا : هباسحو كلذ نامبو ٠ ةنم ني معو ع ةئاعستو نافلا ةنسلا كلت

 هل دلو نا ىلا هدلوم موي نم دشغخفرا وئس نوكيو نيتتسب نافوطلا دعب دشخفرا

 خلاشوتام هل دلو نا ىلا نانيق دلو موي نمو ٠ ةئس نيثالثو ًاسخحو ةئام هنبا نانبق

 ةئام هنبا رباع هل دلو نا ىلا خلاسوت امه دلو موي نمو ٠ةئس نينالثو أاعستو ةئام هما

 ٠ ةنس نيثالثو اعبراو ةئام هنبا غلاف هل دلو نا ىلا رباع دلو موي نمو ٠ ةنس نيثالثو ١

 ةئاوس كلدف ٠ةمعس نيثالثو نيتنثاو ةئا» وغرا هل دلو نا ىلا غلاف دلو موي نمو

 ةئس نوعبسو

 ترسو ناتةئامو نافلا يه يتلا نافوطلا ة ةماعلا مدآ نم نوئسلا اهيلا نفض اذا

 نيعبسلا رينسقت اده ٠ ةبس نب رشعو سو ةئايعسنو نيفلا نونسلا تعلب ةئس نقيل

 ةاروتلا يف ام ىلع اماف . ةحبصم .ءايبنالا بتك عيججو ةيروتلا اورَسف نيذل 1“
 ةنابرسلا ةاروتلا يفو داسفلاو اهنم اوصقن يذلا ناصقنلا ناكل دوهملا يي

 - نافوطلا دعب نم دشخفرا دلو ماس نا امهبف بوتكم لاف : اهتخسن ىه ىتل

  اوكرثو ةئس نوثالثو سمح خلاشوتام دلو نا ىلا دشخفرا دلو 5 يم ٠ نيدنسب

 موب نمو ٠ هنبا نبا خلاشوتام اويتكو ةاروتلا نم هينسو همسا اوطقةساو هئبا نانبق

 غلاف ُهل دلو نا ىلا رباع دلو موي نمو ٠ ةئس نوثلث رباع هل دلو نا ىلا خلاشوتام دلو ٠

 ةئام كلذف ةئس نوثلث وغرا هل دلو نا ىلا غلاف دلوم موي نمو ٠ ةنس نوثلثو عبدا

 . ةاروتلا يف ام ىلع نافوطلا ىلا مدآ نم نونسلا نوكسف ٠ ةئس نوثالثو ىدحاو

 نب وغرآ دلو نا ىلا نافوطلا نمو ٠ ةنس نيسخو اًدسو ةئاّيسو اهلا ةدسافلا ةضوقنلا

 1) 5021 م5ع,2غ 20هأ0م1, 21 12110 حئاوجلاو

 2) 0001+ . : يذلا 536



 سلا مسالا سس 6 ١

 نوئسلا نوكيو . ةنس نيثالثو ىدحاو ةئام هنامز يف نسلالا تقرفت يذلا اف

 (عبسو ةئنارعسسو اَنلا دوهيلا صّقن ام ىلع ةنسلا كلت ىلا ىلا ادتبمو مدآ نه
 عنو ةئامو فلا ةنسلا كلت ىلا اهنم اوصقن ىذلا ناصقنلا نم اهيف راصف٠ نس ّّ

 0 ةئاربعلاب هريسفت نال غلاف يمس اماسقناو نسلالا 6-0 لع نمر ٠ ةئس نوثاثو ١
+ 
7 
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 نيتنثاو ةئأ» عوراش هل دلو نا ىلا هدلوم موب نم وغرا ساعو ٠ مسك ةيايرسلاو ٠ 8

 تناكف ةئس نيتسو ًاعيسو نيتئام غوراش ها دلو نا دعب نم شاعو ٠ ةنس نيثالثو . 0

 . روحان دلوم نم ةئس نيعبسو عبس مايل تامو ٠ ةئس نيثالثو مستو ةئاثلث هتايح 1
 ةنس نيثالثو نيتاثا شاع وغرا نا اهيف بوتكم هناف ةصقانلا ةيروتلا يف ام ىلعاماف

 تامو ةئس نيتسو اءيسو ةئاثلث غوراش هل دلو نا دعب نم شاعو٠غوراش ُهل دلوف
 عبرا ماق يف هدح رباع توم لق 3 نا بوعي دلوم نم ةنس نيثلثو ينل

 ريسفت ىلع ملاعلا خيرات ينس نم ثلاسنثا فلالا متذءوغرا دلوم نم ةنس نيغبسو >>
 ىلا (20) قالا أدتسمو مدآ نم نيئسلا نا اذه لبق انللدو 5 دق اننال نيعيسلا 0

 دز اذاف ٠ ةنس نورشعو تسو ةئاعستو نافلا غلاف نب وغرا اهيف دلو يتلا ةنسلا
 ثلاثلا فلالا مت دق رذئنيخ وغرا دلوم نم ةنس نيعبسو اعبرا اهيلع ظ .

 5 م 0

 فاالا لوخد نه“ كاينس رسدعو وغرا دلوم نم« نين اكو عبرا ةيس نا بوتكم 20 92
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. 32 0 
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 كلما ماح نب ناعنك نب دورغ لبان ضردالا عيمج ىلع لوالا كلملا ماق ثلاثلا 0

 ىنب دورغ ناو. ٠ بهذ م احول نكي مل هلياكا ناو .ةنينب نيتَسو هيف كالا رابط :

 ةنس يفد .:)ولسلاو نيبيصنو ٠ اهرلا يه يتلا .اليكو . احاو ٠ حارا]: يهو ندم دع
 ٠ سفنم همسسا ناكو نييلبابلا دعب نم اكلم مهل نوي للا ماقا وغرال ةدحاوو ةئام .

 0-1 م 1

 هعثأ نمو رصم مهيب مسا ىلع 3 رصه هنومس اوناكو ةئس نيتسو يلع مييلع كيف 3
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 500 لدتا ة#عذلا )١ (تاطاربا ةاروتلا تانك :يىف:ىمسلب يذلا ناطق
 برملا ةلآو حالسلا

 ءاسؤر ةثالث ناطخ وه يذلا 1)ناطقن ون ٍ ماقا نامزلا كلذ يف نا بوّتكم

 ادب“ 3) اليوج ثلاثلا مساو .ريفوا رخالا مس او٠امس مهدحا مسا ةرباب -ج اوناك 2)يذلا ه

 ول مهثال 4)ةمالا فونصو حالسلا عاونا عيمجت بوعشلاو ممالا ةبراحمب ناطق ونب
 داما مهجارختساو اهب متر تتاكن اهفرعو حالسلل يتلا تالالا جرختتسا نم :

 7 نطارةونوم ةسموزاب ميد يذلا عبسلا ن م هوح رح ةسأف حمرلا 0 ٠ عابسلا

 هل نال برعلا هيّمست مسالا اذهيو .ندكركلاب فرعيو دنكركتلا-سرفلا هيمست يذلا
 ماو ءعسبس كو ةباد لك هب نعطي معدرلا ةلزن هدأ طسو يف عاق الجو رق ٠١

 اهعطق ةرجشلا هباذب برض ىّيم ىذلا يربلا رب الحا نم هوح رحّسأ مناف فدسلا

 0 ذفنقلا ) |ىعسي يذلا ةبادلا نم هوجرخت كتمان 247 رميا أما ٠ نينثاب اهاحاو

 هنومسلو ديرب, يذلا عضوملا طخ ملف اهب ىر ٍهرعّش نم ةرعّش بصن قب هنا كلذو

 :انيادب !رما ناك اهرهظ ناف رحبلا ةافحاس نم هوجرختسا مّاف سرتلا اماو ٠ لدلدلا

 دالبلاو ضرالا تيمسو ٠ انفصو ام ىلع حالسلا ةلآ عيمج اوجرختسا كل ذكو . اميظع
 ةسحان ةيقرشلا دالبلا يثو هسفنل اهزاحو ةثلثلا ءالئوه نم نحغاو لكل رو يتلا

 0 رهاوطاو درمزلاو توقايلاو زيربالا بهذلا نادلب يهود امالاو امو نيصلا

 000 ااا اظريعو كداضصلاو دؤعلا رجشت نم حسرلا ةنّيطلا ةعاشلا ةعفترملا راجشالا
0 2 

 نم ممالا نا : ركذي ممالا ىلع عضو يذلا هباتك يف مكلا ىسوم بتكو 36
 يذلا حالسلا عاوناب مهلاتقو مهتبراغ نم مهجيجضو ناطخ دلو نم مهدهج ةدش
 كلت اوراتخاف ٠ مهلاتق نع اوكسميل مهبلا ملاقالا بحا مهورّيخ ممالا هفرعي ال

 01 007 نالطشلا < +2)  تووعت : نيذلا 3) 1.686 : هلآيوح

 2 4) 17022 02م 5) (20. رو يتلا
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 "هب

 ككل ص

 الو .سانلا عسي#ج أهنم ميديا يف امو اهنف ام 3 اهملا 1 نادلب يهو نادلبلا ٠

 نيثالثو ةئاءالث هل امح 20 همس يتدام 1)روحأت 1 5 1 ا كاك

 ةاروث أ ْي ام ىلع عوراش سشاعو ٠ مهيب داوم نم ةعبس نيءبراو كرس ماهل تامو ة ةيس 0

 ىلا ةنس نيثلث اودسفاو اهنم اوصقن يذلا ناصّقالا ناكمل مويلا دوهيلا يديا 2 ىلا

 ىدحا مايل تامو ةدنس ةناماث روحان هل دلو نا دعب نم شاعو٠روحان هل دلو نا 2٠
 ا يو 000 ةرسع ب وغرا هيبأ ثوم لبق هنوم ناكو بوعي دلوم نم نيمسو

 0 .٠ 2 0 5 ش :
 هكلم ناكو سرا ىحسل ناك لباس للم مأق عوراش داوم نم نبردعو ىدحا

 0 ريناندلل برض | راد يعا2)اطينم ت ترب ظ نامزلا كلذ يف يلد 00 نين اكو 22

 ٠١ و م بهذلاو ةضفلا نم ىلا ةعابصو الاوفير٠ ٠ فرع نامزلا كلذ فو 645(

  : 2ساحنلاو ديدخلا عناص سوبرونا .٠ نب 0 كلم سري# كلم نم نيعبراو كتدَش يلو

 57 كتسو لام ةيس 0 ٠ هصصقو را ر)تشهداذ 0 ةبوسأملا بتكلا ْي

 دنا نم لوا هويت نيو نتثا كلش سربعش لقب قل لباب كلم

 دلو ة هئس نإءعمسو 7-5 س اعو ليقاثملاو نيزاوملاو ليباكملا 9 نا 7 ٠١ه

 ةفعشس نيوسعو نيداثاو ةئام حارات هل دلوفا دعب نم شاعو 4 يهرب وبا حارات َل

 ٠ ميهربا دلوم نم نيعبراو عبس ماَيا تامو ةدحاو ةنسو ةنس يتئام هتايح تناكف

 أعست حارات ةلادلو نا ىلا دوهلا يديا ْي يتلا ةبروتلا يي م ىلع روحأت سشاعو

 ماتل تامو ةنس نيعبسو نيتئثاو ةئام حرات هل داو نا دعب نمو ةنس نيرشعو 2
 لبقو هبا توم لش هتوم ناكف هربا نب قا داوم نم ةيبم نبي رشسعو نيثند ةنثا0 1

 هدح ثوم

 21 هلئمو سراب وس لتاقو 0 سوك براح نامز ١١ كلذ يفو

 1) (00016ع5 1عوانه4 2000 روحان 0 رز (2 ط> 2 1 ١

 3): 1686: تشعدارر 4( نهاك ةئبا تنارح اهمسا 00 تكلم مهن نمز يفو

 اث نافوطلا نم فوج لالتلا تثنبو نيبصنو اهرلا تنب صو لبحلا



 ا

 يمسو اليك هسفنل امبنم لمعف امهعبرو هرغُسو هسأر ةداج نم اههجرخاو هينرق
 1١ آل ردنكمالا :)نينرقلا وذ وه سسيلو :ةلعلا هذه ناكمل نينرقلاوذ يا سطارقويد
 0 برغلاو قرشلا هغوابو هنافوط ةلع نم :) نيئرقلا وذ يم اما ردتكتسالا

 ناكو ةئس نيشثو نيتنثا سطوطنا ىمسي كلم رصمب كلم نامزلا كلذ يفو

 لفهاو نيينادلكللا بتك نم باسملاو موجنلاو مواعلاو بتكلا ثردخأ نم لوا: و

 مودا خيم نامزلا كلذ يلو ٠ 2)ةيموضاقلاو رحسلا ملعو رصم ىلا اهلهحو قرشملا

 قشمد تسلب ::ووجاتل نيعمس ةنس يف و٠ ليتلا رع ىلع ضيا ةينولباب ترينبو ةروماعو

 7 2 مهوبا هل دلو نا دعب نم شاعو ميهربا هل دلوف ةنس نيعبسو اسمح حارات شاعو
 )00 مخ مايل تامو نيس سو نيتنام هتايح تناكو ةنس (285) نيثلثو ةئام

 ٠ قحسا دلوم نم ةنس نيسمخو ٠ ضوقنملا ةدسافلا دوهيلا ةاروت يف بوتكسم وه كل ذكو 0
 نامزلا ةدم دعبل يهربا دلوم دنع خييراتلا ينس ىلا 3]ضاقنلاو داسفلا ىهتئاف اهنم
 حييسما مانا يف نينسلا هذه دوهيلا ءاسؤرو ةنهكلا صقنف . سانلا رثكا هلهج دق امو

 نامزلا كلذ يف دوهبلا ةئهك اسئر افامقو نائ> دارا 4)دقو ءامسلا ىلا هدوعص دعب نمو

 ةتكارالا ةعاج ؟)مهوفاخا ثيح كلذو هئرع تقو لاطباو حيسملا ىما بيذكت ..
 مييف بئاجعلا ةنالعفو مهيلع حيملا يع دتعي' ناك نمت مهراكو مههوجو نم ©

 22 ىراصنلا هدقتع 1 قالا ف نركييم نه ام ىلع حيسملا ةمايق اوأر ثيحو

 00 وه اماذهناب مييلع ةئهكلا اسئر افاقو نانح جتحلف مالككلا ىرجو مهومصاخف
 2 < يف دمي اوبعز نحنو روهدلا رخاو نامزالا زخآ يف نأ يذلا هيلع أدتملا امعز حعبسملا

 00 مهسفنا اولععاف مهيديا يف بتكلا نئازخ تناكو٠ ٠ مهنع اودياحمم مث ملاعلا هيلو

 4 37 دلومو 6) حرات نامز ىلا قاذعا أدتيمو مدآ ندل نم نينسلا هذه طاتسا يف

 . امو نامزالا نم ةدملا دعم يشرب نامز ىلا مدآ نم . ماعلا خب درآت ينس نم اوطقساف

 ْ اومكحا الف ٠ ةنس نيناعو اي ةئائلثو فلا انفصو يدلاك سانلا رثكا هاهح دق

 7 ٠ يف مهئاوها ىلع مهقباط نمت سانلا ماوعلو مهياحصال هوروظا ةيفخ مهسفنا نع كلذ

 1) 0001+. :نينرقلا اذ 2) 5زءزم [ءاكإ5. )3  8 صاقنلاو

 4) 85 يذلا 5) 01.: مهناخا 6) 8 خيرات 53
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 0 هللا 2 ن ١ نينسلا ن م اوصقن أمو دوهم )| داسف ةصقلا هذه ْ نانو 5 7 .٠

 ا
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 داسفلاو نينسلا نم صقت ىذلا ناصقتلا نال اهعدّقت  بجاؤلا لب اهنامزاونه سبل

 دس 4 55

 < رف .اورهظم | 0 أ ىف لاي هر 2. 1)اه 3 0-0- اوي يالا ذل :

 د دعما ةنيدم . كلا سشادالف , 0 اهورّسف يقل ءاينالا 00 عم

 نذكس وحار 1 ةحصلا ىلع ا 7 يذلا ناف اودسفاو اورّيغ

 ناعبسلا راستت نك“ حسيسملا ةءايق دعب مهنم لعفلا اذه ناكو حيسملا 22

 سكلذالف 5 سووسلطب ةصق 30 ةدنس ا نم وحش حسا "يف 1 ل“ و 5 فلل 1

 كد مف ع هللا ءاس نا اهزخا آى قح ةهبش الب اهحضونو تكلا ريسفتب هثرانعو

 مظعالا كلما ردنكسالا نينرتلا يذو سوميلطب نامذ نم بلطت ةصقلا أدتبف

 كلملا ردتكمالا نيرقلا يذ 2

 4 00 كلم سفالداليف سوميلطب مهدحاو هديسع ةعبرأ نجح كم مق ثيح

 عيجو ةاروآلا باتكح ًهااورسف دوهيلا نم اميكح نيعبسلا نا انركذ يذلا

 000 ىلا هيناربعلا نم ءايبنالا بتك

 ىذلا ناكملا اذه يف تاخدو 0006 0 ل ا يغبطو
 اهي

 يتلا ةلعلاو بسلا ىلع لدنو نين نا انجتحاف يهربا دلوهو حرات نامز ىلا ىعتنا

 لهال حضن امكلو بتكلا رسمت باطتو 2)ىنعا نا ىلا سهل دالبف سومياطب تعو

 ىلع 3)اومدقو اوربخا ىتح افايقو نائح دوهيلا ةنهك | ثعد يتلا ةلملاو تسلا ملا ُ ٠

 4) اوحضتفا فك ص حفلاو ةفرعملا لهاو باملالا يوذل نيبيل ناصقنلاو داسفلا كلذ "

 ا ا اهثم ؟)صقنو اهنف اودفا ام اهسفنال عضاوملا كلت دهشلا 26

 هنع ثو

 1( 8 اهوسلد 2( آ.عجف : ىنع ؟6] ىننعا 13) (نه,*. :امدقو | ربخا . . ىنهاك

 4 رورو . :احضنفا.: 5) 0012+ :اصقنو . ءادنف] ْ ا

5 



| 

2 

 كلملا : )نينرتلا يذ عزا سويراد هل لاق سراف ءارظع نم اممظع نا بوتكم

 َْقَنَع كلا هل افصو هلثقو هب رفظو هلع ر ضن ردنكسالا ناوي ب كلمو رص

 اهكحوام لتاي قافالاو نادلبلا ىلا اهب جرخو امبمضو دونملاو شورملا عمجو كلذ
 دنهلا وزنل (237) اهيف دعتساو اهيلع ىلغف 2)دئسلا ىهتتا تح مهككلم ىلع مهبلغيو

 تاق يذلاك هئابرقا ةصاخ نم ةعبرا نيب هتكلمم مسق كلذ لبق ناك دقو ٠ نيصلاو
 دحاو لكح لاغ هتافو تقو غلب املف ٠ تام ىتح ممالا ةبراح ىلع لبقاو قنا

 ىلع كلم 3) بيدا نبا سوميلطب ةبالو ناكو هماع هفلختسا ناك يذلا دلبلا ىلع ىلوتساو

 ىلع سيرطمد كلمو 1] سويروغيظياو ةينوذكم ىلع 3) سوةليفو ٠ ةنس نيعبرا رص

 ةثلاثلا ةنسلا يف رمع» مدق 3)سوفيلةسا ناو قرشملا نادلب 7 )هفنلةساو .امسا دالبؤ ماشلا

 سيرطمد نطو كلذ لبق ماشلا ىلع بلغو ٠ سيرا نبا سومملطب ينس نم ةرشع

 ةنس نيثالثو نيننكا اهكلمو لبابو ماشلا عم اهيلع ىوتحاو هلثقو هب رفظف ايسا ىلا

 نم هب لعف امل هل ةأفاكم هتوم دعب نم هب ذي اذ ردنكسالل لعمي نا حاف

 سوديلطب أدتبم اهب دّيصو همسا (ىلع)نينسلا باسح كلذ دنع عضوف .هايا هعانطصا
 نم ملاعلا ةدم خيرات ونس يهتنتف هكلم نم ةرشع ةثاثلا ةنسلا يهو ماشلا كلم موب
 عبسو ةئامو فالآ ةسمخ نينرقلا يذ كلم نم 4) لوا يتلا ةئسلا كلت ىلا مدآ

 ىلاعت هللا ءاش نا دعب 30 ني ام ىلع ةئس نيعستو

 نم قتعاف رصم ىلع ةنس نيثلثو ينام كللف سوميلطب كلم نامزلا كلذ يفو
 نه مهنم سانلا نم الا نيثلثو فلا ةثام هتكلمم يف ناك نمت ممالا نم يبس

 كوام نم اكلم نا هياع بوتكم ةنا ىتكلا يف هتصق لاف ١ افلا نوثلث دوهيلا
 ريظن ناك هنا نع ثّدحي يذلا وهو سفاداليف سوميلطب هل لاقي مهئايظعو براغملا ١

 ٠ يف هتذلو همه عيجج تناكو ةفسلفو ةمكحو املع هقوفي ناكو هربت يف ردتكسالا
 نادلبلا عبمج يف اهعمج يف و اهرارس | ةفرعمو مولعلا عج ب نعلا تاارقو ةمكشملا

 ا.مونورطسالا ملع نم انؤصو انك يتلا مولعلا يفر اهعبمج بعوتسا قح قافآلاو

 1) (ب0ه12.:نسئرقلااذ 2) «(نم+2* :دنسلا ىلإ 3) (20111م18 13

 . 4) .01:٠ : ىلوالا وه قتلا



 اك ا 0-7

 عمج هنا هتصق يف بوتكتف انكذ ام اهريغو يقطيقرالاو ايرطمولساو اس,جولورطسالاو
 اهرارساو اهللع (23” فرعو ا مدخو ةمكحلا تب + نودو مولعلا هله

 عمل هدعب نم هزكذ ذيذل ىلا هب عمجي ايف كلذ دعب كَم كلملا اذه سوميلطب ناو
 ني الثو فعلا 4 م دجوف مهاصحاو ممالا رثاس يو نم 00-0 5 نع ءابرغ

 [)جهبف مهدالب ىلا مهفرص مهيلع ضرعف . اعلا نوثالث دوهيلا نم مهنم سانلا نماَقلا

 كلذ لعاف انا: محل لاف . هيلع 4 ركشلاو ءاعدلا اورثكاو هب مهرورس مظعو كلذب -

 نا يتجاح : مهل ل كاملا اهيا ىه امو: اولاقف . اذه مكركش 2(متب ةجاح يلو مكب

 اوفاحو كلذ هل اومعتاف 0 ةمككح بتك مك اوزوجي' يلسر عم يل 3)اوقرطت

 تسيل ةيناربع ةميرغ تك كلملا اهيا كلانه انيديا يف:دوهملا تلاتف.ةبافولا ىلع هل

 سيماوتلاو دودإلا يف ءايدنالا ىلع ءامسلا نم لزن يحو بتكي هو منمالا نم دحال | ٠١
 يف مهقطنم هبجعاف ٠ ليقتسي ايف تأ وه امو نئاك وه امو يهنلاو ىمالاو اياصولاو

 صاو مهدالب ىهتن» مهتشدعمو مهدا وبا ىلع مهتنوعم نسحاو مهتفص تبحا و كلذ

 تالصب ثعبو ٠ مهئاسؤرو مهيربدمو 4()مهرارقا عضوم مهدالب ىلا ءاهتنالاب مهزوجتب

 راخ م لصتا ثمح 2 مهغلب ع مهرورس نك هتحاح ْي مهلا نشكل اق

 ىلا اوءرمسا هبثك وأرق رق املف ٠ هيلي م م هدالب ىصقا ىلا 5 ؟]مهوقلتإ مهباحصا مودق ١9

 9 6 ه هيلا اهم اوهجوو ءاسنالا 0 ةيدوثلا بتك هل اوعجو هتجاح يف ةباجالا

 تلصو خم هباذ 5 باوج ميعم اوك بهذلاب ة ةيو:كلم ةيناربعلاب 6)اب 7

 0 كلذ ري 8-2 ةانمر نو 5 اهم نسي م اهف 0 ةداربعلاب بتكلا

 كلذ ُْى مهدعوو هناسل تكلا كلت هل اورسفيل مه اهقذو مهئايلع ن رم الاتو هجومل

 بفاغرلا ٠"

 + مدع يف افيظ هنملا صوخشلارادتبا اوهزاسم. هوأزقو هباتكا لشد
 56 م رطس لك نف رفن ةتس هيجوتب اوضرف مهنيب مالكلاو يغبلا عقفو

 1) (01:. :اوجهبق )٠2 آ.ءيع: اج تي

 3) 50ه,1م56:8( ةانعأم+ 10566 اوفوطت 4) 10اأثانو 8 مرا أرد 0

 5) ©0067. : مضوقلتي 26
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 1 وو مهوزت نسحا اولصو املف٠ هيلا اوانقاو الجر : نيعبسو نينا مهددع م

 ةقرف لكي لّكدو مب طابسا يف منن فلاخف ةقرف نيثالثو (24”) انس مهريصو

 ةقرف نم اهريسفت نم ورا بتكللا لقنيو مهتحاصمب موقيو مهئاقتلا نم عنب الجر
 ةخسن نوثالثو تس هدنع تراصف ءايننالا بتك عيمج ةيروتلا بعوتسا ىتح ةقرف ىلا

 سسفا ىلاو ةيمور ةنيدم ىلا اهضعب ثعبو هتكلمم يحاون عيمج يف اهقرفف ةينانويلاب ه

 قذحا راصو ةيناربعلاب باتكلا ملت مهيلا هددرتو مهءاّمم لوط يفو . ةيطنزب دالبو
 مهباحصا ىلا مهفرصف مهزاهجو مهتالص نسحا هغارف دعبو ٠ مهنم مهنتك ةءارش

 بتكو مهباحصاو نهاكلا رزاعيلا مهسيئر اسكو مهيريدمل تالمصب هلسر مهعم هجوو

 خسنلا كلت نم ةدحاو 0 يلام نبي رسما ءاكللا ناو ميلعف م 4

 ْي قرسو مدقت 1 هللا ريبدت ناك اذه. مهب كلذ لعفذ مهباحصا دنع اهب اورختفملل ٠

 ىلع ينرلا نم امهءاحصاو اذامقو نائح مييربدمو من4 رس دة

 ليخالا يف بوتكم وه ام ىلع هلتقل مهضرعت ”و هئيع نامزو هروهظ تقو حيسملا

 مييلع هتنع نودتعي مبنم 0-1 ٍرشب ناتو حيسملا ةءايق مث ٠ ىراصنلا يوذ دنع

 يتلا ىلوملا ةماقا نم بئاجعلا هلعفو صْربلا هئارباو ىلولا هتماقا نم مييلا هناسحاو
 هيلع اوأرق لل ةيقحت لوهجملا يحنو لزشلا تو نوهقلا هوجتو لوثملا ره: كنا ١5

 - مهسفنا ىلع مهوفاخاو حيبسملا سما يف ةنهككلا ىلع اويلج ذئنيحن ٠ ءايننالا بتك نم

 العار ميديا نيب نم اوّجنتو منع اودياحت كلذ دنع. ميلع اوماقاو 200

 نئازخ تناكو مهسفنا نع اهب اوعفديل حيسملا ىما يف محل ججملا عضو يف ا

 هيف ةياغلا تدعب ايف اورظنو ةاروتلا ىلا انآ اركذ يذلاك اودمعف مهيدبا يف بتككلا

 مهئامز نع هدعبل سانلا رثكا هلهج دق ام اودارا هنامزو مذآ نع برق امو مهئامذ نم

 .اعستو ةئائلثو (24” اهلا مهرب 0 ىعتنم ىلا هدعب نمو مدآ ينس نم اوطقساو

 مهرهد ما راحل ةحودملا هينس نم اوطقسا نمم دحاو لك نم ةنس نيناعو

 نم مشبع ينس 50 ىلا اهولثنو ةئس ةئام 0 مف دلوب نا لبق نم ةمداقتملا

 0 ةدمو روهدلا ة ةسن ْ 0 0 ا ال يتلا دالوالا مه دلو نا دعب

 هيلس اوطةساو ةاروتلا باتك نم همسا اوطقسا حون نب ماس نبا نانيق مهدوجوأو 5
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 ع عضاوملا نياع وه نا وطب نأ رهاظ نيب اهعضاوم نم نيئسلا هذه طاقساو : 1
 هئم صقنو هذ دسفأ اع هنسفنلا .دهشد عضولا كلذو ةاروتلا بانا نم 7

 ٠ حيتسملاب م حلاو ُْ ميلع 1م نم ضعب 0 01 هوموكحاو كاذ اولعف اًملف 0
 : اولا . رهدلا رخا نود هروهظ 3 دعب ٍتأب لل حيسملا نامز نأب مهدنع او>ةحاو 2

 ا مكسيو | انس 00 اهذه :اولاق مث.ملاعلا ينس نم نم ةدملا طسو ىف دعب ن2 8 |

 د مهرككشو اهيف نينسلا كل م.طاقساب تدسفأ دقو ةيدوتلا باتك
 مهفارطا ف ميتا 00 هوسدو م لإ كهل 2 ةاروتلا اوعضوو مهسفنا ن رع هب

 يهو ناصقنلاو داسفلا نم اهيف مهتّجح اوميقو عازل اورهظنل مهوح ام يحاونو

 ةاروتلا مهل ترهظ ن 7-1 + و ةنايرسلا ةءارق لمعتس نسم ىراصنلا يدبيا يف مويلا

 ناكو ٠ نمؤملا ةناليه نبا نيطنطسق كلم نا ىلا نوعبسلا اهرسف يتلا ةحّحيصملا ٠ ٠١

 باطو سدقملا تدب ىلا مدس ف نيكس سمحو ةنس ةئائالث حميسملا 0 دعب هكلم 1

 ناتك ناكذ تتكي اهنا عفدف ٠ عافتنالاو اهذاكال ءاينالا بشك و حييسملا داثآ

 نم ضعب نم مهني فالخا عقو ناك ام كلذ ليبقو هلا اوعفد امف ةدسافلا ةبروتلا

 نيطئطسق ىلا كئاوا سدناف ٠ هب ءاج اعو مي.ملاب رارقالا رهظي نا مهنم فاخي نك
 اهب مدق ىتلا ةخسنلا ناو كلذ يف هل مهثفو هبلا اوعفد يتلا ةاروتلا داسف هوملءاو كلملا 8 1

 ةيمورو لا (257) ةنيدم ف اريظن اهل ناو 2 مهلمق 3)ني رسفملا نيعبسلا|

 كلذ اوركتاف هيلا عفر 4)ام ميملعاف دوهلا ةنهكىلا ثعبف ٠ نئادملا نم امبثب امو :

 ا ةيمورو ةردتكسالا 1 هلسر ثعبو سدا ىلا مب صاف هتقرعم اودحجو :

 0 نا ىلع اوفو نيسورمملا ةنهكلا كلذ غلبف ٠ ةخسللاب قا ش

 نا دعب 0 نيطن كفا عالطإ م ماا نييرهدلا مقيم ضعب ىلا ةخنسنلا كات 0

 ةئهككلا جارخاب صاف مايا دعب نم ةخسنلا اولمحو كلذ اولعفف ٠نامالا هنم ل اوذخأب 0
 7-5 عمش |هريغو ةمهورو ةيردنكسالا نم اهتةسن هيلا تفاوتو سيلا نم 22
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 2 ارهاظ اهداسف دحوف ةدسافلا ةاروتلاب اعد مث 2 1) دحاو مالكو اسامق ا.بهءاصاف

 ينس خيرات ةَدمل ةبوسحملا مهينس لئاوا نم تلقث يتلا ةئاملا ةثاملا مهياسو الجر الجر
 دعب يعف ةي يقلاو دالوالا مخ دلوي نا لبق تسال يلا ميلس رخا ىلا ملاعلا

 ةيروتلا بهتك بلاط ىلا نيطنطسق تعد يتلا ةأعلا تناك . دالوالا رمق دلوب نا

 هتعنو هنصو نم يذلا لايناد باتك يف دحو اع كلذ لق مهايا كام ءاسنالاو ُ

 دعب نم اعوباس نيتسو نينثاو عيب أوس عبس ىهتنم دعب هاتفو حعيسملا روهظ تقو

 ! لايئادل كالملا ليئاربج مالكو ٠ لباب ضراب ليئارسا ومب اهثكم يتلا ة ةنس نيعسلا

 هثانثتساو هل هل همالك ه عامس تقو نم هلوقل مهفتلا يف هيلا 7 هل هتعنو كاذب يلا

 ليئاربج فصو يتلا دودللا نم عيباوسلا كلت مات دنع هلتقو هدوهظب لوقلا يف هملع

 تدب ناو لباب نم ليئارسا ىنب فارضناو هل همالك نم يبنلا لاينادل كلما
 ١ : سدقملا

 2)ام ناب مهجاجتحا يف مهقطنم ةلاحو دوهيلا قيفلت كلملا نيطتطسق فرع الف
 رهظو حيسملا ىمسي ناك مهنم نمو : مه 3)لاتف حوسملا نودي اوناك مهوكلم دق

 ٠ نيرئاح نيتهاب هتباجا يف اوفقوف ٠ عيباوسلا مايل لباب نم ليئارسسا ينب فارصنا دعب
 .(25”) ةّدملا طسو يف هرظننن نحتو روهدلاو ناءزالا رخآ يف يأن حيبسملا نا: اولاق مم 9

 ةنس فالا ةعبس ةّدملا ىعتنم :اولاتف. اذه مكموي يف ةّدملا نم 3 آ[ : مهل لاتق
 مهنازح يقي ثيح مهل بيذكتلاب مهيلع درف٠ هسا ةسرا رم قادما كو

 ينلا لايناد ةوين يف دجو اع هتانتءابو ةصقلاب مهربخاف ةفقاسالا ىلا ثعب كلذ دنعف

 اووضوي نا ةفقاسالا 18 كلذ يف دوهيلا ةجح فعض نم أر اعو٠ ٠ حمسملا 'ي < ىلع

 هيف مالكلا هباجعالو هتواخ تقو كلذ يف مالكلا هورظتتسا ةفقاسالا ناو هف ةجا!لا ؟ '

 00 هيف دوهيلا 4) مهت د احل اذاذلتسا هساح مه ىلخا هتفرعمو هملع ىلا قوثتلاو

 ةفقاسالا 6)اولاتف٠ 0 هل اورقاو دوهبلا لو ةفتاسالا ربخاو مالكلاب ؟) عيبج

> 
. 

 1) 01٠ : ادحاو ًامالكو 2( ع 7) ©(017+:.لاق

 4) 1 عالاند مهتجلاحمل 9 0 0 00 مهعيمج

 6) (00:: . :لاقف 86
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 + تاس وسلا يع وكت ادب

 فيقع 53 وظف

 2 و نخل تاما

 ةحملاو ملظلاو تاردعلا لها مزاب 1 ممءازلاو مهيد ضقنل ةوخغ 2 مه دخجو 0

 مهيلوا نم ةثاروب مادقتم كلملا اهيا حبسملا ما يف قلا لوق نع دوهيلا دي احن 7

 تافشكاو اه: تيزات ءاذؤلا دف هر 0 مهلفأ مدآ نم نيئسلا ةّدنم نم اوعدا ايف
 انحرشو 2 )عيمج اهنا كل 5 و كيلا نيتخسنلا انعفد دف :) تفرع اهنم قئاقلا نع

 ٠ يب لبق كلملا سفلداليف سوميلطبل ةادوتلا اورسف نيذلا كلا نيعبسلا ريسفت
 ىديا 5 ىلا ةاروتلا راحل 0111 41 سا 1 نع وحلب هروهظ تقكوو اندسس حسسسملا

 ٠ حيمسملا نامز يي مهتنهك اسيئر افايقو نانجت 3)فورعملا اودسفا ام ىلعأ مويلا دوهيلا 20
 أن ةرهاظ ةجح انا ناف كلذ ىوس نمو ٠ 4)اوصّتن ام نيئسلا نم اهنم 4) اوصقنو '

 انخرشو اهف ثيدلا انصصق كلملا انل نذأب ناف مالكل وط اهيفو نايبو ناهرإب اهيلع
 7-1 اكيلمو 57 5 حعبسملا لبق ىعتنم جى لامن د عيباوس نش نيكسلا غابم 1

 سدقللا تيب بار ىلع أنت هللا ين نا : ةفقاسالا لاق ءاولعفا : كلملا مهل لاقف
 - كلام 7 اقدةةكم نيءبس | 2 مسلوب لباب ىلا اهلها ىسو ا مدهو

 لونا ايلف املف ىنلا لاناد مف ناكو اهلها ن ٠م 6 ىبسو َنمدَعْلا ثدب 1 غ لباب

 0 هتوزغ كعب رع (26') ماع رع ىعتن» نيبملا طرف ْي اهوزع ب رصنت#

 كل اهاها يبس سعوتساو رانلاب اهاكيه قرحاو اهطئاح مده هتاوزغ رخآ يفو ١

 2 تقو يف يبنلا ايمدا هب أنت امف هللا لوق ىذ اماع نيس دعب يبنلا لما كلذ

 اهتمادإو هبرل ةالصلا يف هسفن لما كلذ دنمف ٠ تقولا برق دق هنا هل نيدتف لباب

 لايناد باتك يف بوتكُم وهو نزح ءاعدو عوشتلاو ءاكنلاو مايصلاب هيلا عرضتلاب

 وفعلا مهل ةلئساو ٠ ٠ مهيونذ ديدعتو هباككا ؟)تاءاسراب هبرأ هنم رارقالاب ن ناكث رح يبلا

 يف 5ْذو٠ عجضي ملو ءام برشي موا زبخ لكأب مل موي نيرشعو ادحاو ماصف ةرفغلاو "

 مهحالصو مهتاين ما وقل حعسسمملا 'يجع 4 امنال هحو ْي لم ابا يبل هللا 6)ةدع هنالص

 باوثساف سدقملا تدب ىلا مهتعجر نوكت ىتمو كلذ نم هاجر محل رهظي نا هلئسيو

 1) '1عاكؤان5 201510 مأ 05 9710عأان[. 2) (م011* : عيمجلا أمييف

 3) 0001. :نافورعملا هدفا ام ىلع 4) (20. 1

 5) >2 تاما. )8: تدع
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 هللا / يلف ءاعدلا نم هل صاخأ اب امف هتنن  قةدبحو هيلق ءاكذو هناعأ نس هءاعد هللا

 هتيلط قا لايناد قاثيتسالو ءيذي هقيقحتو يري 58 قا نال هتلئسم هل

 6 :لاقف كالملا لئادج هبل هللا ثعرف ٠ هلهجو ةنع باغ امع ءاطغلا فقك قو
 جر نم لايناداب مهفتو ملعاف نيسيدقلا سدق حييسملا يف ءاينالا لوقو اي'ورلا

 .  حيسلا كلمللو 0 تدب نينبتلو نعجرتلو ةرهشلا لجر اب يلوق نيبيلو ةملكلا ٠
 "20 سدقلا ةندمو لتقي مح . اءوباس نوتسو نانثاو عيباوس عبس هلتقو هئيع تقو ىلا
 . .كلذ ىنعم مي هنا ءايننالا لوقو ايئورلا لايئادل لاف الؤا كالا ليئاربج أدمف .برخت
 مهتعجر دعب نمو ٠ يبنلا ايمرا لوقل اًقيقحت (ماع نيعمس دعب نم ليئارسا )ون عجرف
 ليئاراج لوقكو ٠ هلتق ىهتنم حييسملا يو 2)هناثي دعب نمو سدقملا تدب ىنبن

 يف رادعما لاط اكو ٠ ٠ هلوقل قدصو ُهنم رلدعب مهي هللا لعف كلذك كلذ يف كالملا ٠

 توهتناو تلاط ا كل لاك .ةعفد دعب ةعئفد 0 نيرشع لاب ىلا نفارت

 ١ مهام يف عيمجلا (265) وئُس توتساذ ةعفد دعب نم ةعفد اماع نيرشع دعب نم

 ىلا تفاوت ىلوالا ةمفدلا تناكو : يثلا لوقك ءاوتسالا لمكف ٠ اماع نيءبس لبابب

 |0000 اف هلاح نامزأ ةنقب اهبف اوماقاو رضنتخ ةككلمم نم ةناثلا ةنسلا يف لبا
 3 شسروك ةكلمم يف مهدعب نمو ٠ ماوعا 3 هتنب لها ةكلمم يف هدعب نمو ٠.ةنس

 1 .- نم ىرخالا ةمفدلاو ٠ يبنلا لوقك (هاع نوعمس كلذذ ماع نيرشعو نينثا يسرافلا

 - نيدثالا لباس اوماقاو ءرصنتخم كلم نم تضم نورشعلاو ناتنثالا لبابب تفاوت نينسلا
 . ةكحامم ٠ ماوعا ةسخ هتب لها ةكلم ةدم مث . هكلم نم يقابلا ماعلا نيرشعلاو
 اماع سوجمملاو ٠ ماوعا ةيناث كلما 3) سوسيفلو ٠ اماع نوثالثو دحاو يسراقلا 20

 5 ىنلا امرا لوك ماع ؟)نيعبس كلذاف نيماع فصايصوب نبا شويرادلو.يزادحاو ١
 ا ريغ نم : يلا لا انادل ك] الملا لماربج لوك سدقملا تدب ناب ىف اودخاو

 25 اهيف نومدقت مهتتيشع سانلا لاغفا نم هنال هنم غارفلا هيف مهل 3 نامزو

 1) 8 يىنب تعجحر 2) 8 اهئانب دعب نمو سدقملا تيب انبت
 3( 1.686: سوسبمك 4) (201:+. : دحاو ماع

 5 16م6: اماع نوعبس كلذف ناءاع فصاتسي نب سويرادلو ني



 هللا لاعثاك اك سانلا لافتا سلو - موس مهعن هيا ثدح ضار ءال وا نوخنأتب .

 نيعرس لبا 5 ماقملا ليئارس | ينيل 1 5 نامالا اهف تةوبو دودحلا اهيف دن يلا

 قايم ُْ هللآ :لاهفا "نال ةدودعم نينس ةَّدع هلق ىعتنم حييسملا روهظل تقوو٠ 2

 علطأ مهعفانم ىلا عدم ناك [ هدايعل اهر اهظا كفل مام رضدلا دنع ةروكسم هملع

 ناك ذاو ٠ مهام ندسح ةهأ لكما ىلع س اعلا اوضرحمأو اهتراشدب اودانيل هءايننا | هيلع 6

 تاقرالا اورهظاو كلت اودان مث انتسا < از> م هلزنب باقعل 1 ']ريرحتو ديعو يف مهأدب

 يف ةرها ظلا تانالاب مهفوخجيو ةيوثلا ىلع مهضرجيد هتعاط ىلا مه درب مهراذناف هل

 هللا كراش مه ريصنف ميلع هفطعو مهد ةهحر ف معمطو أ ّ تامالعلاو ءامسلا

 مايا 5 0 لعق اك مهترتو م تعحرأ ةحاس اهيف اورخأوت يتلا تاقوالا كلززق ْئ

 ٠ اهريغو ىو ماياو ةروماعو موداس مايا ىلا ن «بلالا 3 و نافو طلا 500

 ةعجرلا : هل لاف: همهفيل ينلا لاينادل هلوق يف 270 كالمل لئشاراج ىنثتسا تاقوالا

 تفاوت ٠.تّقولا كلذ كعب نم حييسسملا عمبأ وس هل ت 1 كلذ كعب ع نم مث ناممأاو

 شوبراد كلم نس 2( ةدصف نيتاسل سدقملا ثا 5 ليثارسا فب نم ةيلاكا ةعحر

 هيف اولازي ملف ةمدملا ناينب ف لمعلاب كلذ مئامز يف اوذخاو كللملا فصضاتس نال

 نا توتكم 4) رافسا ارزع باتك يو ٠ نيددلا لبوطلا 3) تششخلظا نامز ناك تح ١6

 نيرشع دعب سدقملا تب ناينب يف رظنلل هبارش سحاص :)ايمح هعّبو كلما ]] تهدف
 مهدجوو ماوعا ةسخ لبق كلذ نم اوغرف دق ايمحن مهدجوف هتكلمم نم تضم اماع

 دوهملا رايحا لاق يذلاك مهيبس ىس نم هع نيعبراو ثرس قبس ْي لكسشلا نامب ىف

 هميقت كنا لوقت تناو ةئس نيعبراو تسل لكو متو ينب لكيهلا اذه نا :حيسملل
 ةنس نيعبراو امس لكسهلا كلذ ناننب يف اوثكمم دوهملا نا نظي ادحا الو. مايا ةثلثل ٠"
 مياس ىس نم نيعبرالاو ةسؤاسلا فيسلا ْى هاوان لكو م هنا ائاق يذلاك نكلو

 نامز نم حيسملا عيباوسل باسملاو كلذ هملعاو كلما ىلا اسمح فرضهناف لباب ىلا

 مث ناينبلا مث الرا ةجرلا : كالملا ليئاربج لوق لثم ىلع ةنيدملا ناينب نم غارفلا
 1) (بنهدع. :رذحتو )2  ©0012 : : اتضم + 7) 12م6: تشتفطرا

 4) 00 رق 5) "1 ءاءاان5 285عأ 2000 ايمحن 22000 ايمحم

3 



0 0 

 نم كللا :)!تششخطنال تيقب ةئس نيرشعو سمخ نم اهباسحو عيباوسلا باسح
 .ةلوسلا يهتنتو ٠ حيسملا وه يذلا هلتق ىهتنمو ناينبلا نم عارفلا ذعبو ٠ هكلم يد

 ةعس يف اعوباس نيتسو نينثاو عيباوس عبس ةلمج يه يتلا ةئس نوناثو ثلثو ةناهغب را

 نا (ضنإأ ٠ بتىةهو دقو .كلم لك ينسو كلم كعب كلف انه انباتك يف اهاتادوذ دق

 ف حيسملا لع يذلا كلملا سدوريه نامز تالطب مهتسانرو قدارسا قب يب تونهك

 نم طبس بيغبال» الاق2)يذلا ىمومو تاهبالا سنئر بوقع ةوبن تّتو.ةكلم نامز

 : «ممالا ىجركت : هاباو كلملا هل م ن٠ ىلا تح ٠( ايننالا ينعي) هب هندن نيب نم ليلدلاو اذوهم

 اثالثو ةنامبرا (27) نوكت اعوباس نيتسلاو نينثالاو عيباوسلا عبسلا نا انلقف

 ةداعبرالا حملا عسباوس ليصفت اذهو ٠ ةعبمس يف اهانرض اال ةنس نيناكو

 مهيلس غلبمو كوالا ءامساو يبثلا لايئادل كالملا ليئاربج لوقك ةئس نيناثلاو ثالثلاو ٠
 اكلم اكلم

 ةئس نوعبراو ىدحا نيديلا ليوطلا :1] تشثشخطنا

 نينس سمح يلاثلا 1) تك شخطنا

 ةدحاو ةنس سوئن كعس هدعن نو

 ةئس ةرشع عم 3) شوي نبا شويراد

 ةئس نوعبرا هدعب نم )) ةيناتشثخطا
 ةثن نورشغو نرخ سفرا >) تششخلفا

 نيئس عبرا سوغرا نبا سراف

 1 كائس تس 3)حشوا نبا شويراد

 ل 0 اقل يلا كلذ دعب نمو ةئس نوعبراو ىدحاو ةئام نييقرشلا كلولم عج

 كلف نوحجنملا نييسوميلطيلا ريسفتو ٠ برغملا كوام ينس سوميلطبلا ينس ىلا
 آ ةئنن ةرشع قد يلاردنكسالا سومملطب

 ةنس نيعبرا يقطنملا ىا سغول شومسلطت

 ١ ا تق ارو < دو نمو + نيذللا

 3) 1آلهمدأنظ8 ه0



 بتكلا هل تامذ يذلا وهو هنخأ ٠ 3_0 يا 0 نوني

 هما

 ةنس نيثالثو يلاع 3 رسما نيعبسلا نم 1

 ني ور ابرا لعافلا يا ؟)سطلغوا سوميلط ا
 ةئس ةرشءع عبس هبا بح يا رطافايف سوميلطب

 ةئس ني رشعو ًاعبزا 1 ةصاخ ساقيبا سوميلطب 3 6 :

 ةئس نيءريشعو اخ هتدلاو بح يا رطامليف يول 0

 ةنس ةرشع عست اضيا لعافلا يا )سداغا سوميلطب ٠

 (28”) ةنس ةرشع قدثا ضصلخلا يا ريطوس سول

 نينبس شع يناردبكسالا سوميلطب
 نينس يللا ليلا بح يا :)سوقيلف سوميلطب ٠١

 ةنس نثلث همسا ةصاخ 1) سويسوتريد سوميلطب 20

 ةنس جريش ني ةرخاف ةرخص ياارطفويلق 2

 ةنس نيثلثو اس دوهيلا كلم سدوريه 3

 ةنس نيثالثو اد حيسملا عوسي ونس 1

 نيبقرشملا كول نيئسلا عيمش ٠ نييب رغما كولملل ةنس نوعبراو ناتنثاو ةنائاث كللذف 6

 بلط بتكلا يف فالتخالاو اذه ناك اًملف ٠ةنس نوناكو ثالثو ةئاعبرا نييب مرت

 راثا بلطو ءايننالا بتتك عيمج نعو اهنع صحفو ةاروتلا بتك كلملا نيطئطسق

 امو رارسالاو رومالا هدب ةفرعم مه موق قفرايصتلا 5 كلذ لبق نكي 5 حييسملا ٠

 اونوكحي, ملف ماوعلا اماف٠ ملعلاب نيصوصخم اموت اّلا اوصنو اودسفاو ذوهيلا. ل 0

 قراشملا يف مويلا ىرادنلا نم سانلا ةماع كلاذكو . ةدسافلا ةاروتلا ال اوفرعي 0

 7 7 م يلا دلةقأب رب لأ ةاروتلا نيب امف يذلا فالتخالا بلس نوفرعت ال براغلاو 1 ١

 د التف سئانكلا يف اموأوت رش ىراصنلا عيمجو ٠ نابصقنلا اهدفو تدسفا يقللا ةيناربعلا . 8

 نم اوصقن ام غلبم ناكف حرات نبا ميهربا داوم ىلا ىهتنا ناصقنلاو داسفلا نا

 آ1) (م0150م18 )2  200123٠ آنعوانمأ 76:2 0020320 ن1 2مم2عأر 6 :

 هناي سلا ةاروتلاو نيعبسلا ريسفت نيب اميف 5
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 مستو ةنائالثو اهلا حراتل هربا دلو نا ىلا قالا أدتبمو مدآ ندل نم ملاعلا ينس
 نم ىراصنلا يديا يف يتلا ءادنالا بتك عيمجو ةدسافلا ةاروتاا نالو ٠ ةنس نيناثو
 :)اوردّي ملو ٠ براغلاو قراملا نم ضرالا راطقا عمج يف ترشتنا ةينايرسلا خسنلا
 ءاكتحلاو ءايلعلا عيمج نكلو اهرما ماكحاو اهريسفت ىلع ةلعلا هذه لجال ىراصنلا

 حرش وا ناسل ىلا ناسل نم اهلقنو اهريسفتب ءايدنالا بتك ريسفت باط نمو ه

 يفلاب رسلا باتتكلا (285) نم هريسفت وا اهنم ايش لقني مل اهيف ام اوتو ينام

 ٠ حملا ةماق 5 هورتغو دوهيلا 2 م نيعسلا ريسفت نع اهيف ام فالتخا ال

 نيطئطسق ةنانع نم ناك امو اولّذو نوعبسلا مرت امف ةصقلا انحرشو انرسف دق ذا نالاو

 حرش نم هيف انك ام ىلا عجز انناف بتكلا دجو يذلا فالتخالا نع هثجيو كللا

 : لوةنف ٠ ةصقلا هذه لخدت نا لبق هيلا انيهتنا انك يذلا عضوملا وهو هربا نامز

 لباب كلم 1) شيورسكجإا حرا# 3) اا 2)نورصح براح ميهربا خيرات نامز يف نا

 1 اهف ناك يتلا ضرالا بهتتيو يسب دارا هنا لجأ نم هلتقو هبلغف هلئاقو

 نييلبابلا نوَّدسي مبكحوام ناك يذلا لباب ن ه كلما لطبأ نامزلا كلذ يفو
 كلف اهيحاونو ىوشنو لصوملا دالبب كولملا مه يذلا نييروثالا ىلا ةكلمملا تضذفاو

 ةنام ميهربا شاعو . ةريثك اندم ىنبو ةنس نيعبسو نيتنثا 4)صلوب لوالا كلملا مهيلع

 اهناو ةئس ةرشع تسل رجاه نم ليعمسا قا لبق دلوو ةراس نم قحا هل دلوف ةنس

 دالوا ةّدع يهربال دلوو . 20 قحسا ىلع ملاعلا خيرات ينس نال قح ساب انأدتبا

 ضيا مهدالواو| ٠ |١رداق ينب نومسي نيدلا مهو ةراس ةافو دعب روطنق نم ةربامح

 ؟) رصم لعمسا ناكمل نومسي
 ةنأف هنانح تااكف ةنس نيعسو اخ قححا هل دلو نا دعب ميهربا شاعو 0

 تام نامزلا كلذ يفو ٠ بوقعي دلوم نم ةنس نيعبرا مال تامو ةئس نيعبسو اسخو

- 
. 

 اد

 نم سمخ ةنس يفو ٠ همسا ىلع ىوشن ةنيدم ىنبو هنبا سون هذعب كلمو كلملا 1) ساون

 1) (001. :ردشب و 2) 2001111 م1283

 3) 00: . :وخا 4+) ثوتاذنع 0ع 86/0 .

 ؟) 5ءمقاتك 200 2ممهعأ ذم نأ 0موا1ع ©0016. "
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 نيذانسالا ىلع كلم :)اككم لوا| نالو.اككم قودزكلم نم سدقملا ثدنب هربا دلوم
 يهربا دلوم نم نيعبسو ىدحا ةنس يفو٠ ةنس نيسمحو ةثاث مهيلع كلم 2)سوالغا .

 نيذلا كولم ةسمخلاو كلملا رمعادلكن يب ناكي ذلا ةبراحملاو لاتقلا كلذ ءادتبا ناك

 هربا جورخ نم نينس رشع ما ىلا ةنس ةرشع عبرا ةروماعو موداس ةيحانب اوناك

 كلذ يفو ٠ حون نب ما- نب ناعنكح (29” ضرا يه ىتلا نيينادلككلا روا نم

 نم نيعمسو 1 هديب يثو ٠ نييناءنكلا نم نوحجللا ىهمو نوريج ةذيدم تش نامزلا 1

 نمو كيبا ثب نم جرخاف ع 5: نيمناراكلا روا دالب ىف ميهربال هللا لاق هربا دلوم

 نم كيقعو كعرزلو كا اهراصر أ هللا كدعو ىلا كدعوم ضرا ل كساد 1

 ضرا مثروي نا هدعب نم هبتعلو مهربا عم قاثيملاو دهعلا هللا ماقا كائهو كدعب
 1 : هير © 2 بذل 1 2 :سكلعم دف دو كرا ن- هدادلبأوو
 ير موت بت ايو وع لا نار ولالا : ا 1 + 1 1 - 2 0 8 0 :

- 
 ةنس نوثلثلاو ةنامعبرالا نينسلا كلت بسحت نامزلاو تقولا كلذ نمو ٠ مهدعوم ٠

: 

4 
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 نم نورخآ سانا 'لاقو .رصم ضراب ةيدوصلا لئارسا ىتب ىلعهلا ضرف ىتآ |
 مالا نم ريطلاو زءملا ميه ربا هيف 5 يدلا تّقولا نم ني اننا : كلا

 اهدم ملف هذه نع انصحفف 3)نينئفسلاو

 ةئاعبراو فالا ةثاث ةنسلا كلت ىلا ملاعلا خيرات أدتدمو مدآ نم نينسلا عيمش ل

 قدحاو ةئامو اَنلا:ةئسلا' كلث" ىلا نافوطلا عم :نوكت نيتشلا نال ةئش لا غبسو ١

 هل دلوذ هب رصملا رجاه هيلا تراص ميهربا ةأمح نم نيعبسو عبس ةئس يفو ٠ ةنس نيتسو

 بيس نم برعلا اضيا اومسو ٠ ةصقلا هذه نم رجاه ينب هدلو يمسف ليعامسا اهئم
 اومَسو ةّيبرعلاب ملكت ةنالو ءاسنلا مهنم جورت هنالو مهرج موق ليعامسا ةطلاخم 00

 مهيبأ ليعامسا نم نييليعامسأ 20
 0 ىذا تاتيرتلا ءاسنلا ن< هل دلوو ةنس نيثالثو 5 ةئام ليعامسا ساعو ؟ 3

 ليعامسا دلو نم 2) سيقدادفا مهو ةروتلا باتك يف نيدركذمو 4) نييامسم اميظع 20٠

 1) آ.6ععع: كلم لوا ناكو 2) 0111م9

 3) ©00,. :نيئفشلاو 24) ©0072. : نيمسع ز (زإ“ 0 ءمعوأت 50637 : 12-7

 ؟) 018٠© : دلوم 2و9

8 ْ 
 مس َ | 3 "ب

 ملا © رباب رس ا لا



 كل هلا د

 تاوتساو ةنس نيعبراو نيتنثا لباس 1)نيرع”تكتلم نامزلا كلذ يففو ٠ كلملا رمعل دلك

 روما عم لالتلا تامعو ةيناث لباب تنبو ماشلا ندم رثكحا ىلعو ايسا دالب ىلع

 مهربال ”0اب نوع عسل نإ نبا يهربا راص املف تامم اهنا اهنع ثم هرعت

 اا لاعو ةةراس نم (297) قدبسا: ل دلو ةتايح نم ةئس ةئام ماتلو نتتخي نا
 نم 2)ناموت ليئارسا وه يذلا بوقعيو سعلا وه يذلا وسع هل دلوف ةنس نيتس ؟

 ىلا ةنس نيناثو ةئام قحتا ةايح تناككف نارح لها نه مههربا ةبارق 3) لياوتب ةقفر
 ايي ةكلملا 1 03 رمش تن نامزلا كلذ يلو ٠ بوقع نبا يوال دل م نم نيثلثو ىدحا

 نيكل نم سوينل تماقاو. . ترفا 'ىلاشس ىلع ةنيدم يف مصلا 4) سيل يلع
 0 ا 1 دق هريشفت يذلا 5) ىيولقربا ةسييدلا كلت تبمسو الجر نيم

 ١ ةقيتعلا جيم .:ةنيده ١

 يذلا ديحولا كنبا ذخ و 2 : مهربال أ لاك ةنسءَزغع رس نبا ى تا راص املف

 6)دلوم نا م٠ 4 4)نش :هرومالا لمج ىلع 31 رق كبر هلل هب رقو حبلا ىلع هعفراو ب 07

 زم لبأا كلذ يف هللا تب دواد نبا ناملس ىنب ةنس نيثالثو فلا مات ىلا هربا

 ْي مد نفدو ربق : كائم 700 5 1-02 اناصأو ٠ قدحسا ميذو مهرب 30

 ةنيفسلا يف حون عم ناك مدأ ةييع نا لاقي هنال يهربا حبذم عضو“ ليما كلذ ٠

 قت ا نآو ٠ لبا كلذ يف مدأ ن ند ةنيفسلا نم اوجرخو ناغرلدلا ىضذقنا ملف

 كانهو مدآ ربق قوذ مدل يبد ٌقحسا مهرب 5 مدا رب عضوم هذا قىقح مهرب

 هادف احيبذ اًنابرق هلل هبرقو مدآ ربق ىلع هاب يذلا حبذملا قوف قحسا عجطضا

 ل ةيمجب نا اًرداق ناك هنا هللا هربا م ةقنو مهرب ةم قدصب هتفرعمو هللا ةقثل لمحلاب

 ٠ هجنذ دعب ٠ ةكرالللا دائحا نا نيكسلا هربا عفدو قحسا حبذ دنع نا بوةكمو 0

  57ءامسلا يف يداش هللاو تك ٠ مهرب حيدم يف ٠ نع كدب عفرا : : هللا لاقو

 .كبلق لك نم كب و هللا بحت كنا تملع نآلا ىّفلا - 0

 1) 1مغعهلنأ 5677227070372. )2  1.68: نامأوت

 3) 1686: ليثوتب تنب هقفر 4) (201111م13

 5) 1.686: سلوباريا (11162مو115) 6) 1آع8مع: دلوم نم ضن



 تح 5 8 -

 مدع وع ماهل ضرا يف مهرب ل د د نا لبق ةنيفسلا نم حون جورخ نم :

 مدآ دبق هف رعو ا هللا ناو سدقملا ثنب ةئإ دم مدآ ربق ىلع ريما :ر قادس 2

 .مداربق قوف مدآ رق ْنَع (005 بارشلاو زيخلا نم كانه نيبارقلا ترش ناكف

 نا هبا عضاو ايسقع نع 2])ائعمس وهو ةندملا هنوف يذلا مهباتك يف دوهملا معو

0 

 دحاولا لثق ثدح 3] هلمق نون نبا عوشي ناو حون نبا مأس وه دنا اوعز قاذاسشام

 لهما اذه ىلع مهنم ةفرعملاو دوهيلا ءامكح عيمج مهقباطي سيلو اكلم نيثلثلا»و

 باطالاو

 ميسملا عومي ةديس اهيلع بلص يتلا ةبشنلا نا مهكر ارس | يف ىراصنا ليزر

 عضوملا كلذ يتسف كا اهيلع باصق مدا ةر ةرحاح يف 57 مدا ربق طسوتم يف

 دلوم ْن< ةرشع عسسل ةماس يود ٠ ةلجللا هوهسو 4] ةقفرتلا ةّلعلا 20176 بسلا اذه نه 3 : ١

 دلو روحان ن مو دالوا 2 هس.خال راض دق هنا يهرباب ريخلا لصت'ا قا

 نار ةري زاا دالب نوع اوناك نيبدلا مهو نامزا أومس همدسبو ؟)ليثويف نبا مارا '

 ناكو ماس دلو نم رخا مارا نع ربختو لدت يتكلا دحتو .لصوملا دالب ىلا اهيحاونو

 بعش بسذي ام.هنم يذلا ملع يخا اروساو ماعازاب 6)ناب ؟)سوشلا قر *.م يف هكسم ظ

 ناضيم دالب ىلا حون نبا ماس دلوم نم مارا دح ىهتناو املمابقو روثا بعُسو يلع ' ٠9
 حون نبا ماس دلو نم مهيبا مارا مسا نم اهفلخ امو ةدلرلا كلت لها ينس كلذلو

 أعيسو ةيام | امح كتناكو خوات تنسف وت قحسأ دلوم نم نيثالثو 0 ةئس يو

 ةعس يلو همس نيءسل تثني 22 ميهربال قدحسلا دي ثدح امال ة هعكس نرش 1

 كلذ يفو مهربأ هي همأ مع نبا ؟) لاوس كرفف ةفؤر جور اي قحسا دلوم نم نيعبراو اعبرا : :

 كلذ يفو.ندرالا دالب نم ؟)نردح ىلع هكلم ناكو قحسا كلملا كللاوبا فداص نامإلا ٠ *١
 مهدالب لصا 00-- مساح نمو نيطساف 0 مه نيذلا نو.ناتشلفاا كلم نامزلا

 1) 0 0 0ععوأ ؟ءعطابصل نت نأ50هن1ع 2001 ع, نأ قب 26 ماقا

 2) 51م 2001 ءور 560 (ءاككانذ ءم,20مأان5 ؟10عءاان ل. )3  آععم: هلتق

 4) 02011. : ةفقرقلا 5) (201111م3 1

 6) آ.ععع:نيب 2246“ )7  آسههع:اومس 61 اوُقَتش 3 1م



 ا

 نيعب راو اممسو ةئام هتابح تناكو يوال هل دلوف ةئس نيناثو اعست برقعي شاعو

 ناعنكص تانب نم ةوسن هوخا سيعلا ججوزت برقعي دلوم نم نيرشع ةئس يفو ةنس

 لايت ىكست ىزالاو ىاثملا ىرب تبا تيدوها (30”) ةدحاولا حون نبا مأح نبا

 رثئيح قحسا هبإ دنع 2)تالوذرم مهنا سيلا ىأر اًملف . يفارطلا 1) ارولا تنب

 ليعامسا تب تايد جور 9

 يبنلا ىموم نا بوتكسمو قيمر بويا ناك ةنا ربخيو لديو باتكلا ذي

 فلا باتكلا كلذ يفو٠ ١ قددصلا بوبال هذا فورعملا بائكلا هر يذلا وه

 4) لسانتلا يف بويا يمسو ٠١ 3) بويا باتك يف ينءا ةنس نوعبراو ياتو ةنامسخو

 ةنس نوعبس اهنم نينس رشعو نيتنام بويا شاعو ٠ خرز نبا بابوي بوعشلاو لئابتلا
 لاقو رخا 0 8 نبا ماس دلو يف 5) ديو ٠ ىولنلا دعب 0-0 ةنامو 0 لب

 كلذ يلو )هسمن ح ذي نارح كلذكَوأ مهرب لبق

- 
٠9 

 خا رنامز دعب نمو همساب 6) جس اهامسو ةميظع ة هنزل ميجس وخا 0 ىب نامزلا

 انيد اهل لاَم ناك يتلا امهتخا اهلها

 2 نيثالثو ميسم ةئام نبا هوبا قحساو يبس نك ا (بوقعي) غلب املف ١

 باتك ف ةبوتكملا تاكربلاو تاوعدلا كلت هل اعدو هوبا قا ةكراب 3

 بوعي جرخف لتقي نا سعلا نم هيلع قرف هلاخ نابال ىلا نارح ىلا هثءبو ةاروتلا

 لالا يف ىارف رجح ىلع هسار عضو مانو يلع ليا ُتثنِب غلا أملق ٠ هدب ْي هزاكسعي

 كانهو ضرالا يف هلصاو ءامسلا ف كين مآ ْى نولزيو نودعص هللا ةكييرلو

 ىق> كيلخع :تلغل : بوَقعي هل لاقر رجفلا علط ىتح ةيللا كلت: يف. د كالملا هعراص

 ٠ هلل اّنبو ءامسلل 2 آل ١ تاكل اذه ام: : توقعي لاق حبصأ املق ٠ كسلا نب

4 ٠. 

 1) ظلوصصتمو مروان م62 (ر/“ عم عوام 2023611: 2-1

 2) (00:+. :ناتلوذرم اممخنا 13) 5605105 205

 4) 620015 . : لسانت 5104 م3113 عع 201123016 .

 ؟) 00,0: :دجرتو 6) ثعااذنع لع 99



 ل

 بوعي :) زاخ كانه هلل اب هب ينبي نا هتبيغ يف هللا ةقزري امم رشعلا رذن هلل بوقعي رذنو
 جوز بوعي ةايح نم نيناثو عبرا ةنس قو تار .ىلا نيتنا جي ماسس تاو

 ( 81 ) ةنس نيناثو عست ماتلو .نوعمشو ليب ور اهنم هل دلوو هلاخ نابال تنب ايل

 ىوال دعب نم هل دلو م . ملاعلا خي رات يرجي همسا ىلع يذلا يرال ًابخيا اهم هل دلو

 اهنم هل دلوف ال تخا ليحار بوقعي جوزتو ٠ نولباز هدعب نمو رخاسا هدعب نمو اذوب.

 4 -دلوو ريشاو داج توقعيل اهثبهو ىلا ليحار ةمأ اهلب نم هل دلوو.نيماشو كل |
 ينب طابسا (طبس رشع انا مهو يلاتفنو ناد بوقعيل اهتبهو يتلا ابل ةمآ ىفلذ نه ٠

 لئازعا
 اًركسع رشع ينثاب هيبا ىلا نارح نم دعص بوقعي دلوم نم نيعستو عبس ةنس يفو 3

 دعب نمو ٠ عاتأ و ديمعلاو رقملاو نئالا نم هل ناك امو همنغ ددع ىدخنالو مارت ال ٠١١0

 عبس نبا فسوي ناكو هتوخا نم فسوي عسي ماشلا دالب نم دعوملا ضرا هنكتسم
 غلب 2 نيس ثلث 7 ىو نإنص زشع ادع راصو رضم ىلا 1 ةتس ةريشط

 حججرخاف عبسلا تإر ةيلا م أ:هو اًؤرلا كلما نوعرف قأر 5 هي نين الث نبا راصو فسوب

 دع نيثالث نبا وهو نوعرف كلما ىلع لخد م هرعس ةنع ل نحسلا نم فسوب

 ضرا عيمج ىلع ُهَطَأسو نوعرف هكّلف هل 2) رشف يذلاك تناكتف هايؤرو همانم هل ريف 9

 رصم

 هدلو عيج عم رسصم ىلا هوبا بوعي لزن فسوب دلوم نم نيثالثو عسل ةنس يو

 وغب راصو ماشلا ضراب ناك يذلا طحقلاو عوا ينس نم ةيناثلا ةئسلا ْي هذلو دلوو

 بوعي عم لخد نم عيج ناكو ةنس ةرشع سهو نيتئام نيدمعتسم ةقيقطاب ليئارس

 ا جوع ا وسم نفخ دعك نب 3

 سمح اسييفباو يّسامو مارفا هينباو فسويو اسفن نيعبس ليئارسا ينب نم رصم ىلا ٠٠

 سفنا
 قدا ةافو دعب ةئنس ني رشعو عبسو ةئدام نبا وهو نوعرف ىلع توقعي لخدو

 الا ةثاقو فلا ةنامس رصم نم اوحرخ ثيح ليئارسا يفب ددع غلبو ٠ نينس عبس

 ىسوم نا «ددعلا يف رع نم» ىنعمو ددعلا يف ري نمم حالسلا نولي لجر ةئامسمحو
 ”4) نم. :زاجف . ه) :ظافعاف؟!انرمف“ )00 +41 اا

 م
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 / ةسس نيرشعو نينثا نم لقا نا نال بدعي لب (ىلزعو مهدع ال

 ءاسنلا الو ا م ءالوبف (647) ةنس نيسمح زواج لق ناك

 دلو« نم ةئس ةرشع ثلث مايل هتوم ناكو ةنس نيرشع رصمب بوقعي شاعو
 : ةئس نياتس تهاق شاعو ٠ تهاق هل دلوف ةنس نيعبراو سمح ىوال ساعو ٠ 1] تهاق

 رصمي هدب كلمو فسوي تحاص نوعرف تام نامزلا كلذ يفو ٠ نارمع هل دلوف ه

 - رص كلم تهاق دلوم نم نيثالثو ةيناٌك ةنس يفو .:ةنس نب رشعو اسمح 2) سويسوتا

 هعما ريسغت يذلا سوز نا لاَ نامزلا كلذ يفو ٠ ةئس ةرشع ثلث 2) نورثك اضيا

 2) سيارس كلذ دعب نم ين“ يذلا وهو 2) سويقلا اهم هل دلوف 2) افوف عماج يرتشملا

 نم نازكذلا لتقيف 3]ساينروما مهل لاقي نيذلا] تايرورحلا ةوسنلا لتاقي أدب يذلا وهو
 ' ةايح سوز ريسفتو .رخبلا لحاوس نم ةيطرقا دالب ىلع كلم سوز ناكو نهدالوا ٠

 ةنسيفو ٠ انيسولا ةئيد تينب نامزلا كلذ يفو ٠ ةنس فلا شاع نا لاقي ةنال ةريثك

 اي يمسو 2) سوئيقومما رصع كلم ىوال نب تهاق دلوم نم نيسقو ىدحا

 ارمع شاعو ٠ ليارسا يندب رضي لح ا ع يرعا كلف نوعرف

 0 نا دعب نم شاعو يبنلا ىسوم هل دلوف ةنس نيعبس

 تس ةئس يفو ٠ ةنس ةرشع ثاثب رصم نم ليئارسا ينب جورخ لبق نارمت تامو

 لِفارسا ىنب ىصواو نيئس رشعو ةئام نبا وهو فسوي تام نارع دلوم نم

 ظ ا وا م ميجرخاو هللا مه ذ اذا ةماظع مبعم اولمجي نا
 ٠ ىتنثا ةنس يفو 2)سوغا مابا يف نافوط نامزلا كلذ يف راص ةنا بوتككم

 كلم نارع دلوم نم نبررشعو عبرا ةنس يفو ٠ 4) ةنس ةرشع ىتئدا رصع كلم| ةرشع

 ا الل نار دلوم نم نيتسو ىلا ةنس يفو -اةثس ةرشع ىناع 2) سويلم اًضيا*

 ؟)نوقرغيو ليئارسا ينب دالوا نم ؟ْذ لك قتخي نا ىماو ةئس نيعبراو اًدلُث سينافضا

 نيعبس نبا ىسوم دلو موي نارهمت ناكو هيبا نارمعل ىسوم دلو املف ٠ لينا رهن يف

 1) 8 تهاف 2) (201111م18

 3) ©0602. :سانوزاما نحل لاقب يتاوللا 2ع
 4) 5هزعأم نأملانع ه01ن6ع. ك5) (ن0:*. :اوقرغيو ا



 ب 1 ٠

0-5 30 
 هسا ةثالث نبا" وهو قودتص يف ءاريصو نينار (88:) ىف )ماو هةحرط ه0 ١
 --- 1 ل ناك

 نيب رصملا ةزاع 0 هقلزو قرع 34 ل ا هع 3 راقت 5

 : يو .ردقلا ريدك رم هع نأشلا مظع ىسموم راصف 2)] سرسانو سن هأ 5 ب 5

 يتلا ليثلا رهن ىلع 000 رف ىنب ىسوم دلوم نم ن ,رسسعو يللاٌك ةنس 5

 رص دالب ٠ ند هاريثك اوبرخاو رسم نها ةشدلا براح نم زأا كلذ يو امرفلا يه : َ

 هنكع سوما ايلا هسارقو هتص لو ةناحفا عيجو وه د كلللادإر كاس

 كلملل نا»: / اولاد 49 هتسائر عضومو هتك رع قرط ل م ]هول اتغاو اودارا امد مهااو

 5 9 كبل 7

 1 ضرع د جي يقام

 ضرا 6)نوزعو مهدوعم كلمع نفسا يف لعلإ نو ةشدخلا ناو اميظع 7 كيلع' 88 7

 اهعدقتلو ال ةرصن كراع تح دقو اهاها اومسو ةريشك ان ادلب اويرح دقو رصم 3

 نا لاّميو ٠ةشيملا وزغت نا هتصاخو هداوق عيمجو كللا ىأر دق كيلع اهّتحو كابا 0
 تسل ضرا هيدلا دالي ندم ردم ضراو ةشدخلا ضرا نيد ايف ىلا رافملاو يراربلا م

 «اهاسسسل ماقال تاّملاو نيباعثلا ةريثك ضرا اهناو ةنوكسمي 0
 لمارسا ىب ال بختناف صار دئايح 4 هوضرع امو هأبا مهايتغا ىسوم ملع املف ٠ الان 1

 ا ا نم هل ذخت 1 عا م سراف فالا ة ةرشع نيد رصملا نمو سراف فالا ةرشع:

 جر ةكدشم صافقا يف اهرتصف 0 ذل ةريثك ةدع عقاعتلا ىمست ىلا يهو ماظملا

 يف يككركلا كلت ميعطت ن 0 و هباحصاب ىسوم ازغف ٠ صافقالا كين تماهسولا

 ىكااركلا اهيف ىلا صاقفقالا كلت يي معا هك اسعب لو ليلل | ناكاذاو :راهنلا ل 00

 تامحلا اكوص عمساف اهعوج 0 ند عجا ليللا معرصلا كتناكف هزكسع خب ْ * 3 3

 ملف ٠ اهماعطو تايللا اهءواذغ ىكاركلا نال اهفوخ نم ضرالا يف بيغتف نيباعثلاو 0
 اهلها 8) هوأر اًملف ٠ ةشدخلا ةئيد 2) تروم ىلا ( 82" ١ لصو ىتح كلذك ج) لاري 0

 1) 5 َ وبسأ )2  (ن0,مانم12 201021898. 2 3) 5هماع عععملتس 5 1

 4) 1686: ساوبومره 5) 56016018 12151628 ه2 3

 6) 12 _20216 انزْني - .7) - و5 5 لزي م 8) ©01+. : مار نيك
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 شويحلاو كالا لوصو نم اوبجتو مهدنع ربكو مهلاهو كلذ مبّمظعا هشويج اوئياعو
 ىسوم نا اهلقع يف ررقو ةشدخلا كلم تنب بلق يف هللا فذقف رافقلا كلت يف ميلا
 اهسفن ضرعت ىسوم ىلا تثعبف.مهبلع هطآسيس كرات هللاو اهيف نعو ةنيدملاب رفظيس

 كلذب احل معناف . اهيحاون عداخمو ةئيدملا حشف عضوم ىلع هلدتل اهجوزتي نا هيلع

 لاعب كلذلو ةشدملا كلم تنب ىسوم جوزتو اهلها نء اهيف نعو ةنيدملاب هللا هرفظاو

 ن* هيلع تغطو ىسوم ْ 0 نورهو ىسوم تخا جرم نا : بابتكتلا

 تررجأذ ميرم ىلع بضغ هللا ناو ةشدملا دلو نم ينعا ةيناشوك ةأرما جبوزت نا لجا
 يبن ىسوم اهم رف عومجلا نيب نم ليئارسا يف هللا بعُس اهدرخاف 10 2

 ىثسني ناكل اههجو يف قصب اهابا نا ول: ىسومل هللا لاق اهلجا نم هللا ىلا عرضتو هللا

 ةشيحلا دالب يف ةنيدمل حيتاف دعب 2)نم ىسوم نا لاقيو ٠ 1) مايا ةرشع يحتست نا اهل
 هك اسعو هدون# ر دئامح 3)لمحتق لينلا دوعص نامز تقو ىلا هدئجو هشويجو ه و انني

 كلذ دثعف ٠ ' ىلتنلا حتتلاب كلا 4)يلاوملا تن ترثكو ليثلا دوعص عم + رصم ىلا نفسلا يف

 ثسح هلي كلملا مهو: رصم لها عيمجو هئارزوو هباحصاو هتصاخ عيمجو كللا هباه

 ىسوم تبرد تناك يتلا يرم تنام
 ىدحا ةنس يفو ٠ نون نب عوشي دلو ىسوم دل + نم نيثالثو عبس ةئس يفو

 هدونج عم قرغ هنا باتككلا رك ذي يذلا نوعرف رصمب كلم ىسوم دلوم نم نيعب راو

 ىسوأ راص ُهنا بوتكم وه يذلاك ةنس نيعبرا دعب رحبلا يف هبكارمو هشويجو
 ىلا نيدم دالب ىلا برهو هلتق دارا يذلا ىرصملا لجرلا كلذ لتقف ةنس نيعنرا

 هل دلوف يعش تنب اروفيص ىموم جوزتف ٠ بيعُس وهو نورتي وه يذلا ليئاوغرا
 ( 38“ ) بلاك دلو ىسوم داوم نم نيعبراو نيئنثا ةنس يثو .رزاعلاو 4]نوشرح ايد“

 غلب هنا لاقيو رحسلا مّلعم 5) سومي رفسلطا فرو رهظ نامزلا كلذ يفو ٠ ؟)ايفوي نبا
 ضيا هنومسيوأ كلفلا رارسا يلاعم نم اهبف ام عيمج فرعو ءامسلا كلف ىلا هرحس
 سللا مسيسي--مننسل سسسسل سس تت

 1) (زر# .1ظ[نل . 211. 2 2) 5عءمكات5 ءالأعأأ /2؟طان1 ىقتبت

 3) هع ؛ةءمد5 طفطعطدغ لّمحف . 4) آعوع:ىلا وه 5106 11+

 5) 0ءوكتع زم ظائ000 (11:22) 65

057 

 ك6 نين تب رددل زا تضل اناس ايل نس 3

 4 راسا ومع عب 07 اا

 اى

 دو



 ا هواي ظ ْغ

 ميكحلا 2) سطرا 1 هّشكو هملع نمر ٠ :]باحسلا قوف يذلا لبا ةلعلا هذه نم 07

 رهاظلا ُهلقن يذلا باتككلا وهو اهدودحو اهروصب هعاونا عيجو كلفلا لاكشا

 ىلا ةّيمورلا نم هيناعم عاوناو هلاكششا عيمجو هروصب نيثيميلا يذ نيسملا نبا 0

 ناكَو كلملا سروس فرع نا.هزلا كلذ يفو ١ 3)دجو لطناو] بيجع باتك ةّسبرعلا

 مسا نم 4) مسا اهلاوتسا] همسا ىلع ةيدوس ماشلا تيبس اغاو قشمد ىلع هكلم ©
 هللا لت ةئس نيعبداو ثلث نبا عوشي ناكى سوم دلوم نم نياك ةئس يفو٠سروس
 تّضيبا ىتلا هدب يفو اصعلا يف لعف ىلا بئاجعلا هللا هاراو انيسروطب ىسموم ىلع

 رصم ضراب تابالاو ِبئاَجَملا لسممي نا هثعب هللا نا مث :هللا همّلع ام كلذ ريغد ٠
 | نم ليئارسا ينب ىسوم 3 ةنسلا كلت يفو ١اهنم ليئارسا ينب جرو
 عيجو نوعرف هلل قمل نقلا“ لفارس ينب ذاجاو هاصعب رعبلا برض ثيح رصم 1 ٠١

 . هررعلا كول ُْ نوكي تيقرو نا# : يهربال هللا لاق يقتلا ةملكلا 00 6

 ةئس نثالثو ةناعبرا ةبرغلا دالب يف

 سم ضراب ناثوالاو مانصالا ةدابع اهلجال تلخد ىلا ةّلعلاو ببسلا ىلع لدت

 اهاها نم رصعع يتب ناك درع نوعرف عم اوجرخي مل نييذلا نيب رصملا نا لاق 1و

 كلذ دنع مبنم دحاو لك دم رحبلا يف هدونجو وه قرغ هلا نوعرف ربخ مهغلب ثيح

 همّشإ مونم دحاو لك ديصو هتعانصو هلمع نم هدي ْي ناك يذلا ءيثلا ديعق

 نم 0 يذلا وه هناك كل دحسو وو ا هدب ف ناك يذلا ءيشلا كاذ

 مانصالا ةدجسو (88”) ناثوالا ةدابع ترثك ةّلعلا هذه نمو قرغلا

 ليارساوت 27 ثريح ىسوم دلوم نم نونا ىدخا ىلا ةيسلا كلت ل "06

 تمادو اريثك اًئاخ ىسوم يدي ىلع ةّلاعلا نم هللا داباف ةّلامعلا مهيراح رصم ضرا نم

 آ1) 565105 12012115 20م9ا11.٠ )2  (0111م123

 3) هزعأم (ءاكانر 10:6 «ععمل انت دجو بلط ناو 4) 1ع: امس) ان اوُقتشا
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 1)تششخطا ريزو ىقيلاعلا ناماه نامز ىلا ليئارسا ىنب نيبو ةلاعلا نيب ةوادعلا
 : ذل اه خلي امضوم فا تسرب قاعمو كلل

 نم لبقف ثلاثلا رهشلا يف انيسروطب هللا لبج ىلا ىموم دعص ةنسلا كلت يفو
 قالا ءادنتا ىلع مّلكتيف ادبي نا ملعلاو ةّرينلاو ةمكحلا هللا هاطعاو ةفرعملا هللا

 هنا كلذو ٠ ءادتبا ملاعلل ناو عونصم قولخم ملاعلا نا ثدحيوربخي ناو ملاعلا ةيفيكو
 ملاعلا ءدب ذنم راهدالا نم رهدو ةنمزالا نم نامز يف ةيرهدلا نكي مل هنا لا
 قلخلا ءادتبا ىلع ةاروتلا هللا يبن ىسوم هيف عضو يذلا رصعلا كلذ يف مبنم رثكا

 يأرلا كلذ اودقتعا ليئارنما َ نم | ريثك 5 راق . رهدلاب لوقلا سانلا ةماع دّتعا تح

  نامزلا نكسم ىلع ملكتت ىسوم ناو. مهن اعاد مهيأد ناك وهو لوقلا كلذب اولاقو
 ند ليئارمسا يب ءاربك نامزلا نكس ىلع ىسوم ماقا ةنسلا كلت دعب نمو٠ ١ اضيا

 قاحا أدتسمو مدآ نه نينسلا عيمط ٠ن ا يف 2) مهرارق أطبس رشع ينثالا

 ةب رجلا حاولالا لبقو انيسروطب هللا لمج ىلا ىسوم 00( دعص يتلا ةنسلا كلت ىلا

 .ةنس نوعبراو عبسو ةن ام ناو فالا ةثلث ىموم داوم نم نيزاعو ىدحأ ةنس يهو

 مّدقت امف هانحرشو اهباسح انيصقتساو انباتكو انلوق لوا يف / دع انينرع ناك انهت

 يفو ٠ عساتلا سواكتكيف دحالا موي ناكر صم يف دوهيلا 3)اوعنص حيصف لداو انتعن نم 5
 دب ىسوم مهرب د مث. احصف هبف اوامع ام ةئربلا يف اوماقا ىتلا ةنس نيعبرالا ةّدم

 نوئسلا تغلشض ةنئس نيرشعو ةئام نبا وهو يفوتو ةنس نيثالثو اعست ةنسلا كلت

 ' 8459 ةئافاثو فالا ةثالث ىسوم اهيف يفوت يتلا ةنسلا ىلا قلخلا ادتبمو مدآ نم
 ملاعلا خيرات نم هانينب ام بسحي كلذ دعب نم نوئسلا تراصو ٠ ةنس نيناثو اًثسو
 نافلا نافوطلا ىلا مدا نم نيئسلا غلبم نا كلذ نايبو مهابا ةأضقلا ريبدت نينس ىلع ١ ٠

 تمسقت ىلا غلاف نب وغرا دلو نا ىلا نافوطلا نمو٠ ةئس نوس#و تسو ناتئامو
 لدنو ةناعستو نافلا ةنمسلا كلت ىلا مدا نمو ٠ نوعمسو ا همانا 2 نسلالا

 | نمو ةنس ةرشع تسو ةناعبرا ميهربا دلوم موب ىلا وغرا دلو مود نمو ٠ ةنس نورشعو

 ةثالث ةنسلا كلت ىلا مد١ نمو ٠ ةنس نوعيسو تسو فلا ةئسلا كلت ىلا نافوطلا

 1) ]آ6وع: تشثخطرا 2) 170 همءمنم4ةه ذم 6001 طا05. 3) آ.6عع: ةعنص 68
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 ليئارسا ونب جرخ نا ىلا ىسوم دلو موي نمو ٠ ةنس نوعبراو ناتنثاو ةناثلثو فالا ٠
 هللا نم حاولالا ليقو انتسروطب هللا لسبج ىلا اهيخانغص تلا ةنسلا صو رس

 :ةلنم نوعستو ىدحاو ةثاهنخو لا ةنسلا كلت ىلا نافوللا مو ةحل ىدملا
 يف مّدقت ام ىلع ةنس نوعبراو عبسو ةئافاثو فالا ةثالث ةنسلا كلت ىلا مدآ نمو
 تبمتاف٠ ةنس نيثالثو اعست هرم ةقبو هتايح مايا كلذ دعب ىسوم مهن راد م .انلوق 1 ٠
 فالا ةثالث ىسوم اهيف يفوت ىتلا ةنسلا كللت ىلا قلخلا أدتبمو مدا نم نونسلا 3

 عوشي نامز يف ةئس نيعبرا دعب دوهملا 1)اولمع حصف لاو ةتس نوناعو كبار ةئاغاثو 0 ٠

 أعبس نون نب عوشي مهربد كلذ دعب نمو . رشاعلا سولكمك يف ايرا ىلع نون نبا

 مهوربدف ةاضقلاو نورب ,دملا لو يفب ربد نون نب عوشي دعب نم مث ٠ ةنس نيرشعو د

 ملاعلا خي راتل نينسلا خي رأت ب ع مييرب كم ءايضمذا نمو ٠ نائس سمحو ةنامسمح م م١ ١

 نم سيق نبا لوواَس أاهيش كلم قتلا ةئسلا نم اهات ' ىدتسو مهكولم ينس ىلع

 أدتممو مدا نم نوئسلا ن نوكتف٠ ليئارسأ ينب ىل اع كلم كلم لوا وهو نيماش طيس

 ٠ ةئس نيعسنو ىدحاو ةئائلثو فالا ةعبرا 0 هيف كلم ىذلا مويلا 3 ضبا

 اهنمو ردع هماثم ةئس نوعرا اهنم 6525: ة ني  ة ىسوم ةامح تلكوأ 32

 ٠ ٠ هيتلا 1 هماقم ةنئس نوعيرا اهنمو 2)نوربت دع نيدم ْي ةنماكت نوعبرا 0

 ةلآ الا رشع ةعبس رافسالا كلت ىفو انلوق نم مدقت يذلاكرافسا ةسمخ ىسوم
  3نا نوعبراو ىدحاو

 وم 4. 5

  ةصق

 ةجترلا تانحالا نم كلذ, غو كرئال ةحضهو اسيكل|

 همّلعف نامزلا نكسم لمع نا همّلعو ةمكتملا 3)لايصت ىطعا هللا ناب ترك

 لمعف خاس والاو ضارعالا نم اهيلع ل ام ةيقنتو رهاومللا لمع ةفرعمو ةعنصلا هللا ٠

 ةنسلا كلت ىفو :ةعدضلا لمعب رفظ نم لوا ناكف ناهزلا نكسم هع ١

 امتالاو امو ندرالاو نيطسلف دالب يه يتأا ناعنك ضرا ىلا سيساوملا ىسوم ثعب ١
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 بنع دوقتع 2)اعطق ايفوي نب بلاكو نون نب عوشي ناو 1)هلهاو دالبلا نع اوسجيل
 ىلاكو ةئس نيعبراو سمح نبا ردئموب نون نب عوتل ناكو ةمشح ىلع امهثدب الهو

 5 نيل كلم ق1 ثعب هيلا كلت لعيو ٠ ةيكلاب نيثنثا نبا هو نبا

 00000 ا ماو 0 نوراه راص ىسوم ه
 ذوو طبس نم باذا كثمع تنب ةنهكلا طبس يوال طدس نم وه يذلا نوره نبا

 نا سوماتلا يف نكي ل ةنال طيس طرس ةرهاصمو مهتطل اخ لوا اذه ناكف

 راغ هنا هيلع بوتكم يذلا ساحنف اهنم هل دلوف هطبس نمال ا مهنم 3)ادحا جوتي

 ءاوملا يف امهتّلعف ةننازااو يلازلا هحرب نعطف هلل سضغو هلل

 هدعب نم ماقو٠هوخا نوراه )يفوت ىسوم داوم نم ةرشع يلاثو ةثام ةنس يفو

 دعب نمو ٠ ةئس نيرمشعو ةئام نبا وهو نيتنسب نوراه دعب ىموم يفوتو ٠ هبا رزاعلا

 دعب ىسوم ناكم ليئارسا ينب ىلع ارب دم همداخ نون نب. عوشي ماق ىسوم ةافو
 لخدا نون نب عوشيو ةنس نيناٌثو ثالث نبا مهياع ماق نيح ناكو نيتنسإ نوره
 هعرزل اهيطعي نا ميهربال هللا دعو يذلا دعوملا ناعنك ضرا ىلا ليئارسا ينب (85”)

 ثءو ةدام نبا وهو يفوتو ةنس ني رشعو عبس اربدم نون نب عوشي مييلع راصف

 نيئس

 5 مب رفلتق ةفقلاعلا براح نون نب عوشي ريبدت نم ىلوالا ةنسلا يفو

 ناك ىّتح هدونجو هسوب مهعم لزي لو ةبلق ةمذرش الا مهنم اهعم قبي 5

 يملا .ىلع مَع مهف هشاغ غلبي ال أ رذح اًملف اًملف ءراهتلا نم تاعاس عست تقو
 ٠ ؟)نوابا ةمقب يف فق رقاب تناو 4) دوعمج يف يفق سمشلا اهتبا ٍتنا:لاقف رمقلاو ”

 6)اهعوضوم يف سم.شلا فوقوف هادعا نم مقتنا ىتح تاعاس تس سمشلا تفقوف
 نا اهرارساو بتكلا ننافدب ةقاوعم.الو هلأ ضق ال نيف سانا نا يدلل

 1) (ر0::. :اهلهاو 2) (روعمانم48 2080103٠١ 3) (61 دا

 4) 168م6: نوهح 5) (01* 90 (/# 116 . ل0ؤانع 2: 2

 6) 22011 . : اهعضوم
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 09 يىذلاك ناكول هنا لدن امم اذه.ناف كلفلا راسو طق انقو رمشلاو سلا

 0 ةعبرالا ةنمزالا رّيمخت كلذ يف نوكي ناكل رمقلا راسو تفقو سمشلا نإ

 ظيقلا نامز عيرلا نا نامز ريصب ن 'ناكف ٠ جورب ةثالث تاغاس تس يف ريس كلفلا نال

 ناك ناو ءاتشلا نوككي ناك فيرا ناك ناو فيرا نوكي ناك ظيقلا نامو ٠

 عسيمج فقو كلفلا نا ىلع لدت ءامكلا بت 5 نكلو. "عيار 6-5 اتشلا 7
 ةعمس نون نب عوشي ىلا مد] نم لايجالا 0-09 .نامزالا يف ريغت الب ءراوئاو كاك

 . ىسوم ةايح ىهتنم ىلا البج نيرشعو 6
00 

 مهطاسا نيب هللا مث *رو رو يتلا ضرالا ماد عوشي ديب دت ن مارسع ةنسافل |

 3 هرعا:يذلاك اش ضرالا نم م مل مسقي مل هناف ةنهككلا عبس يوال طبس الخ

 0 لؤسألا طارسالا عيمج عقدي نا هللا رسل ميو مهتصح هلالا برأا نأ لاق 8 ١

 1) سو واورط لمع نامزلا كلذ يفو٠ نواشتمي ايعورشملا ماع لك يف يوال طا كالا

 عسق ةلالذ ساجم ةيكرلا هبشتو سارفا ةعبرا ىلع نوكت يتلا ىلوالا ةئكرملا يلا 9
 كلث اهيفريست رار ك7 85” ىلع يرحن ةبكرملاو 2)هيف نوساوي لاجر ةرشع رادقم 1

 لاقيو ٠ دارا ثيح ريسف هتصاخ نم بحا نمو كلملا اهيف سلجيف سارفالا ةعبرالا ٠
 مويلا اهتولمعي مورلا نا موق لاقو ٠ اهامع فرعي الحا سيل هنال تلطب دق هنا ٠

 اولتقف ناعنك ينب اولتاّتف باوم دلوو نوهت دلو طول ونب براحت ةئسلا كلت يفو 57 ٠

 نيثلثو ادحاو لتقو لئابق عبس نون نب عوشي مهنم لتقو سفن فالا ةسمخ مم 0
 يلا مهربدف قفاملا ناشوك ليئارسا ينب ىلع ماق نون نب عوشي دعب نمو. اكلمه

 لّوا اهو :)نوسق ةسدم يف :)ساظنورفو نظورف] فرع نامؤلا كلذ ىف 0
 رباه مث. حالسلا ةلآ عاوناب بعللا فانصاو رومزلاو صقرلاو نفزلاو بعالا ثدحا نم ٠١
 ةئندم يف كلم هرئاب كل 8 نم ىلوالا هكا ىو ةنس نيعبرا )نا ه نبا لش اتنع ليئارسأ يفب 1

 نا سريموا راعّسا باتت 0 ا ةنئس نيعبراو ع 1س سانيتا

 رومالا كلت اورهظا نيذلا مه نان هاش لع هقباط نم هدعب ناكنمو :)سنورق

 1) 11080153 0110 2) (مب011. :اهيف ْش

 3) 1م اذطعم لنلأ دسم 1ععأاانع (111:7) : زانق نب ليئذتع : نا

3 . 
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 سريموا راعشا يف ةبوتكم ىهو نيينانوملا.بتكيف ةتنثاا ةحيبقلا ثيداحالاو ةيدرلا
 .هنمأ ليئارسسا ينب تعاو مارا كللم قفانما ناشك 1) ليئانبع لثق ةنسلا كلت يفو

 ةصق نطالفا رذ نامز دعب نمد 2)سوماقد مايا يف رخآ نافوط راص نامزلا كلذ يفو
 كلذ يفو٠ سلاطاطسرا ملعم وه يذلا ن ٠طالفا للام هشئدحو نافوطلا اذه

 0 ةثاعبس هتايخ تناكو لحاوسلا دالب نه 3]ي طا رفا كلم هنا فرعو سوز ىمس نامزلا ه

 3 تيردحا نامزلا كلاذ يفو ٠ نيئنانويلا ْ د رومالا نم نانا ةحر.ق : لك لبيت هَل

 2. ) سقسا اهروك- ةرثك نم تيّتس يتلا يهو رسصم ىلا 3) اوبا
 : .ةنس ةرشع عبرا ا وب اوم وتب مهيلعاهبلغو ليثارس نسا يب ديد مث

 . < نامزلا كلذ ىو ٠ ساتنروقلاب فرع" قلاَو 3)]سومادروق لإ دنع تمنوا نامزلا كلذ ِث

 كلم ءاضقنا يفو . ماوهلا ن. ءيش الو (367) بابذلا هماع عقيال يذلا ساحنلا لع

 كلف 4) لجر هعسا ريسفت يذلا سونورق 3) سنورةف دعب نم سائنتا ىلع كلام باوه ينب

 يذلا ) سوغان سويرا عمجم سانثا ةنيدم يف راص نامزلا كلذ يفو ٠ نينس عست

- 
 0ك

 1 ظ نبأ سويسننويد م نامزاا كلذ يف نا لاّتبو ٠ ءايكحطلاو ةاضقلا عمج هريسفت
 ميلهجت سانا اذ ام ىلع سيلو سانلا اهبرشف رمخلا رصعو مرككلا بصنف 2) سوياقد

 لوي باكا ائنصا دق انال «نيطايشلا هيلع لدو رمخا برش نم لوا نا »اولا ١

 ظ ةنم برشو رمكلا رصعو مركحلا ب فصن ناك راهدالا هذه لمق نم حوت نا : ايضا

 . ناكو ظول ينفب نم باوه كام نولقع لتقو 6)ازاح نبا زوها ليثا ارسا يفب رادو

 : هل لاقو نواقع ىلع لخد م 00 اذ 8-5 هدخف ىلع كف 4 هلاشغا

 8 هعم يشبو اوجرخف هباحصا عيمج نواّع صاف ١ كل لوقا ديرأ رش كنيرو

 4سم يب رب 3 جرخو هلثفو هفوح جرخف هنطب هب برضو هذجف نع فيسلا ٠

 باو< يفب باغو

 1 ةدم نم 36 فلالا ىذتنا 6)زوها ريبدت نم نيرشعو سمح ةنس يفو

 1) (/7.دانم:2. 2 2) ثعئادع 0ع 726262/70126 )3  11هممتمه «0110م٠3
 ىلا د

 4) آع8ع:لحز 5) (20151. :سوغاب سوبرا

 6) 1هءوختت اه !أ6 . لاد0 . 111 : اريح نب دوها 54 ٠
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 مدآ ندا نم نيئسلا ةدم نا ةهبش الب انلادو انحضوا اننا كلذ ناببو . ماعلا 2 ١

 نوناكو تسو ةئاغ غاءو فالا ةثاث هللا يب يل ىسوم اهيف ىلوت يلا 1 ةيبلا للا قلخا أدتبمو 2 ٠

 ىهد ليئارسا يب نون نب عودي ريبدت ينس ىسوم ةافو موي نم اهيلع اندز اذاف ة ةنبطا ظ

 ليئاتنع دعب نمو ةئس نيعبرا 1) لماتنع قفاخملا 227 دعب نمو ةئس نورشعو عبسأا 1

 راب لأ ينس نم هع ل اسح اندز ُث مث ةنس ةرشع عبدا ح 2 دلو نم باوم ينب ه

 2 بت ةئام نوتسلا تفاب ةنس نينا مهوب دنا انكذ يذلا مهايا 2) ذوها 32
5 

 ةئاغاعو فالا:ةثالث يش يلا ىسوم ةافو نو ىلا مدآ م نيئسلا 2 ىلع اندز مث _

 نيئسلا 2 رأ“ 6, ) ةّد ةئس فالا ةعبرا نسبا نمي ماو تغلف ةنس ن 'وناعو تسو' 1

 الب ذاك ل هارس ا ينب 2) زوها ريبدت نم ةنس نيرشعو سمخ ميلا ٠

 ةنيطئطسقلا يه يلا 3) سمدقن دعب نم 3) اءددوموقرب تش  نامزلا كلذ قفا

 نمو ٠ ةيطنزب همسا ىلع اهامسو كلما 3) سزوب هدعب اهانب مث. اهب فسخ نامز دعب نمو ٠
 ةجلساد اهاممو انه دازو |ممسوف وف ةناليه نبا نيطئنطسق كلم روهدو ٍنامز ز دعب ب
7 

 ظ 3 انه 4 دلوف 9 واسال نديلفما جو نافإلا كلذ: يفو 0000

 هلا رج ىلع يتلا نادلبلا ىلع 3) سنوات: كورب بالغت نامز دعب نمو ٠ دز سنواققو 6 ٠

 00 | ينب ربد مث ٠ مياكأيف ليبسلا يرباعو قيرطلا | راح :رم ءابرغلا ميدي ناكل

 كلذ 3) سومسوثو رف فرع "لقا كلذ يو ةندس ني َرشَعَو نيكنا 2)زوها كعب نم ٠

 قالا مك كرد الف اريط ريطي او ناك هتعرسو هرضح ةرئاك نم ْنأ هع لاقي يذلا 8 ٠

 ٠ ءايظلا القا

 ”هداباف ارسيس براحف ةنس نيميرا يلاتفن ظبس نم قراب ليئارسا ينب رد ا :
 سوماجحا ىنب نامزاا كلذ يفد هل تناكدب دح نم ة رع ةئامسحو هشوءج عب دابا ١ ظ

 هم تناك ىلا 3)ةنوضاقلا ذا تناكديلاف زلا كلذ قو .٠ همسأ ىلع اهاممو ةندمه

 يبتبا هعرضتو ةحلالا ىلا 3)سونولص ةبلطب لاه نامزلا كلذ يفؤ  ابممضتبسانلا لإ 5

 3) 2010م1 7أ 1عم0غ98 02 ٠ 4) طلوصعم لولتعأو 0عو10عمهغان. 19
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 1) سيوطنوط ةريسجب بناج ىلع سوطنةيدا لآ نم ةكوامت هما عمافخ 1) سوزسرووب

 ننوقواوم| فرع نامزلا كلذ يفو ٠ةرهزلا اهريسفت ىتلا 1)اطينورفا هل تدلوف

 ناك تح محض تابفخلا نورهظ» اوناكف 0و سلوطونوطو موضاقلا

 .ساقرهو نولافا اهنم ُهل داو وطا اضيا عماج سوز نا ٍلاَديو ٠ مهنم نوبّجيعتي ساناا

 سريموا راسعشا تك يف روكذملا :) نيسمْلعب كلم نامزلا كلذ يفو ه

 برعلا مهو نينس عبس نيدم لها لئارسا ينب ىلع طّلست قراب دعت نمو

 انيقا ترهظ ناءزلا كلذ يفو٠ مهشويجو مهلويخ ةرثك نم مهضرا عيمج اوبرخف
 ىأر نامزاا كلذ يفو ٠ ساسإلا لوتع هوتنو عاونا ةعست مذّقت تناكف 1) ةءوضاتلا
 ماق كلذ دعو ليئارسا ينب صالخ ىلع هعجشي برلا كالم 2)شاون نبا نوءدج

 ةئس نيعبرا ليئارسا ىنب (87 ) ربدو ٠

 00 0| |١ ررولرأ سأر لحاف ضرفلا دالب ىلا 1 )سا سنرق ردنا نامإلا كلذ فو
 مهنا مهب نظي' نا اهيلا نورظني نيذلا ريصت تناك اهلاجو اهنسح ةرثكي ىتلا كلت
 نع نيثالثو ىدحا ةئس يفو ٠ هّشك يف ميكحلا 1) سيسمر 0 يذلاك ةراجح. نم

 نم هل نداو 4) نيذلا 1) سويلبا تانب 3) نفرعو نرهظ ليئارسا ينب نوءدج ريبدت
 .ءايدمو ءادرقو ٠ اقرزو ءاقرهو . اقزمو . اقرفأ ٠ نهزامسا تانب عبس هو ؛) اتلك 8

 هجو يف ههجو نانالا ىري ناك هنا لاقو ٠ تامموضاق نك ءالؤه .٠ :)ايقومسو

 . كلذ ناك ةملظ يف 5) نهتدحا موقت تناك ىتم ناو ٠ نهناولا نسح نم نضع

 يد عضوا
 كلم نامزلا كلذ يفو ٠ ةيطام ةئيدمو 1) اةثروق هنيدم تدنب نامزلا كلذ يفو

 د هد لع يذلا وهو ٠ ةراثيقلاب صزي ناكةنا هيلع لاّقيو 1)نوملوفا سوينوسفأ "*

 0 امضعب يكتب الف هتود عمستل عابسلاو شوحولا هيلا عمت# تناكو ةراجح نم

 0 عابسلا مانتف ينفي ناكامرأ امعز ناو هئانغو هريمزتو هتوص نسح ةرثك نم اضع

 2 ] شوحولاو
 1) (نم,منمأ2 )2  200102٠ آه اذط . لدم . (ل1:11) 01 ان شاوب

 7١ 040127 تفرع ترزهظا" 4) 22+: قاوللا ورا عقل: قهادحا 36 ١



 دم ل 7 : 5

 ٠ نيدم لها وزعي مهب حوا املا نيثالث يف 1 ركسع نوعدح نا بودكمو 07 3

 سفن ةئائالث 4هعم دخاف 6 نوكل شويا ةراكد ةماعلا نا تح م هلل نآلو 1! 32

 نيدم يل يفب صّلخف

 ماق ثرحف نينس ثالث هدعب هنا كلايبا نماوبما يب 0 نوعدج دعب نمو 0000

 ةيرق ةبراحلأ كلاهبا بهذ اًملف ٠نوعدج هيبا نم هل اوناك ا نيعمس لق سا 0

 مأذاكو :هلتتق نصللا نم .د) دام ءاجو ضاكروسكي ةأرما ةستمر.1) صين الإ 5
 هتوخاب لعف يذلا رشلاو هلمع ءوسب ةبوّعلا هل لجاعو هازاجو هللا
 نامزلا كلذ يفو :ة فس نيرشعو نيتنثا همع نبا غلوت ليئارسا يب ربد مث : 5

 د) تينانا يمارلا 2) سوسرع قرس نامزلا كلذ يفو ٠ سوز تنب 2) ادوق تاتا
 ىلع د 200 تاغ ملف ٠ ناهرو عايب امهشيب رادو نولافا يزاجي نا ىوتحاو - ١

 علوت ديال ناك نر رصو فدعا هنت يفو ٠ عابملا نم امهثنب ناك يذلاك ةبشخ 1 ٠
 نولافا يور :ناحمزلا كلذ يفو كلما (89"> سوشرم نم سوسرط ةيدم تا

 فبو٠ 06 يلوو د_هلا ىلع سويسنويد بلغو 2) سدنيلسا اهنم هل دلوف هل َّ :

 يب ربد غلوت دعب نم نامزلا كلذ يفو ٠ سدنه ره فاج ىلع 2)اسوب ةئيدم

 اوناكف انبا 4) نثالث هل راصو ةئس نيرشعو نيتنثا يلادعلللا 3) رنات ليئارسا ١٠6

 رحبلا قب ىلع 2) اوقيروق ةئيدم 2 نامزلا كلذ يفو 0 نيث الد هعم نويكري ٍ و

 اهيف ىنب ةعمسلا فاجعلا دحا وه 5) ىتلا تيملا نا انكذ ىتلا ةيقيروق ىهو ١"
 ا رن طول دلو نم نوم 6| ينب مل م ان اونا | ينب ىلع نا 3 : 0

 نكد يذلا لوالا ريبكحلا كلملا سلقره مآعم 2) سونيا فرع نامزلا كلذ يفو ٠
 يه قا قفرعلا 3 م ىلاو دلل 0 2 رحبلا ْي ةييجعلا مانصالا ةئ الثا | ماقا وه هنا " ا

 انباتك ءدب يف انركذ يتلا عبسلا بئاجعلا ىدحا

 0 6)ينب غاب املذ روص ةئيدم 6 نوع يب ةماغ نم ىلوالا ةئسلا يلو

 ٠  7آه ]نط .1(.100آل:50): صايات 22) ©00:مانمإ9 )1

 : 3آعععد ريئاب (]00.262:3) 4) (201.: نوثالث )3

 يذلا "' 6) ” 18م8: اوك ل :. :0 )5
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 "0 ع لح دعب نم [) خاتفن ىلا داءاج ناكس بهذ دهج لك ليئارس
 يفب ريدف مهلع وتس هب اوءاجو هيلا اوملطف م هلع نم هودرطو هوفذ لق 1

 55 هلل برق هنا اًقاثيمو ادهعو اًرذن هلل هسفن ىلع ريصو نيئس تس ليئارسا
 خخ ك5 لاعقلا نم عجر وه اذا ةيلغلا اماما نا اذ انابرق 5 هب نم هاقل

 : يذلاك ن١ دولا اهجنذف ةديحولا هتنبا هيلا تجرخف ٠ عجر هءادعأ 1

 1 ل مخ سابا نم: بوسك 7 يذلا 2) رصما ليئارسا يب ربد مث ٠
 00-- ةّنك نيثالث لخداو نيثالثلا هينب جوزف ٠ . ات 3/نينالثو ابا 3) نيثالث هل ب
 3 دحاو موي يف اًنتخ نيثالث ذل او نيثالثلا هتانب جّوزو دحاو موي

 كلذ يفو . نينس رشع نولباز طبس نم يذلا 4) نولا لئارسا ينب رد مث
 اهضغ ةَّدّش نمو 5)ةقولعو نوداقأ اهرحسب تقرحاو 5)ةموضاقلا ابدم تفرع ناءزلا
 يناع (887) نوركع وه يذلا 7)نوندبا ليئارسا ينب رب د مث: 6)اهينبا عيج تانق
 يفو ٠ اًرهم نيعبس .ةعم نويكري اوناكو هينب ونب 3) نيثالثو اّنبا 8) نيعبدا هل راصف نيئس
 تناكو تامو ران يف هسفن حرطذ ديدش ضرع يف كلملا سيلقره عقو نامزلا كلذ
 هلا ىت> 5) ايقدا بحاو نولافا قشع نامزلا كلذ يفو ٠ ةنس نيسحو نيتنثا هتامح

 سوسوتو هلع نم جرح

  نييناتشافلا يدنا يف هللا مهملسا مهيونذ تمظعو ليئارسا 9]ينب أطخا ثدحو
 ةنس نيعبراو م نيطساذ لها ينعا

 0 نم ناكو هيدلاو نم هلل روذنملا نوشمس نيناتشافلا دعب نم ليئارسا ينبربد مَ

 )07( (ينالشلفلا ةبراحج أدب هريبدت نم. ثلث ةنس يفو : ةنس نيرشع مهربدف ناد طيس
 ١ اهنم هل دلوف زعا اهجّوزت ىلا ةساوملا ثوعرا ةصق تناك هريبدت نم سمخ ةنس يفو ”7

 1) 20 حاتفي (لس0.121:1) 2) اماءادم اه 115 . ل10 .(311:8) ناصبإ

 3) ©0001 . : نوثالت 4) 56 نوليا (ل10. 211: 11)

 5) (ر015ا0م18 200102. )6  (ن١011 :اهنب

 7) 16 آنط . لا10 . (1]36] : 15) 115[702 نودبع

 8) 1.6ععع:نوعرا 9) 1آ68ع: وثب
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 ندسح أهم انك د نوعبراو 0 ناك أم ثوعرا ْصِضق ينو يبلا دواد 17 ديبوع 50 ٠

 نييردسكالا| ن نوشمقت ريدك نم يلام ة م يفو ٠ ةيبرعلا ىلا ةين ةانوملا نم لشن اذا 2

 :ناكو اذاللا دالب ف هلالا نولفا 2 امره بهذو 1)س ارا نويلا كلِ 1 نونا

 اماف٠ 2) انبا ُهل نوكي نا هيبا ىلع راشا يذلا معز هناككلا ةنس نيثالثو ثلث نبأ 1
 ةناليه كانه ىأر 1) سواليم ها ناك يذلا 1 ) يطي رةسا كلم لل لخدو بهذ © :

 ا ال همع ىكدو تاغ ثيح اهحوز لقتعا ايل اهاهتشاف اهلاحو اهدسح هبجعاو 3 ٠

 سواللمم مدق (لف ٠ هتايرق برش و هي هما ندل اجحورفا دالب ىلا امبيق اجو ةيزاطا ٠

 1 د امو نافلا ىفو معتفس 0 7-5 3 م رع هتنواعل دج اف تعب ناك اع ملعف

 ةنالمه فلجتأ يذلا هماو 4) سوع رفا اويراحو رحبلا 4 اوراسو ةثيفس 1)نيشححو

 ربي دل نم ةرّسع يلاع ةدئيش با نينس رع متبراح يقلا دالدلا مع ىلعو اهيلع اوماعف 5

 ٠ هراعّساو سرئموا تناك ةفوصوملا 7 نولبا ةندم تبرح نامزؤلا كلذ يو : 0

 1 يطارقا يف نفدو ةيطي رقا كام سوز تام نوطيش وينك ورقم عسل ةيسن يفو : 0 ٠

 00 ةرثك ٠ نم سوز يمس 100 ك.ءدس نين اكو ةداعمس هن امح تواَكو لحاوسلا ىب هه 3

 نوسصس دانا نأ ديف نم نامؤلا كلذ يو سوند كلذ لبق ىّمسي ناك 5 هنال 5

 02 8390 مهل أر ءأ 3 # همامع اوروقد مم ف ع نيناتشلفلا نما ريثكاتلخ ] ٠

 ملف 6) ةرعش ف ت3 نا ىلع هيلع لاتخت 7 ملفا هتقيدص تناكف نوشسش اهتشع 7 ٠
 ٠ نييناةشافلا هملا تعدو هحنحكو هنأ هتوف ترهذف هلل روذنملا هرعس 0 اهرجح ىف ماا

3 / 

3 

 عود ناتك َنوكُيو ة 4س ةرسسع يقنقا 2 م الب ليثارس 1 راص نوشمشس لعب نع 1

 ةئاغاعو نيفلا ل اغلا باتكلاو نأ نيسمحو مانو 5 ةناعستاو فلا ةاضقلل لوالا ْن نون نبا" 0

0 
 ' وه 3 وو 5 3 ٠ اهيإ 0 ٠

 ماقا مايا ناكو كغم نيعبرا ليارسا يفب رب دف نهاكلا يللاع ماق كلذ دعي نمو 2 7 ٠

 آ1) (0072100م198 "7 ٠ 12111085 56121132 565105 )2  200182٠

 3) 1.56: نوسمخحو -” 4+) 1102 .هقأن 277715 ) -

 6) 5هماعداو دعما ؟هءطن5 نت طاسكودتس . . . ىلع اهَلَد ىح هيلع لاتمت لزت ملف 519
 ا
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 دلو نهاكلا يلاع ريبدت نم ةرشع يلع ةس يفو ٠ ةنس نيثالثو ىلع نبيا ميلع

 0 ميلف برق يلاع ريبدت نم نيرشع ةنس يفو ٠ هبوبا نم هلل دوذ لا يبنلا ليئودص
 ةئيقيل نهاككلا يلاع عم ناكف نيتنس نبا وه ذا هما ةّنح نم هلل اردن لمشومص

 ١ ليثومص مهرب دف ليئومص هدعب نم ماق يلاع تام ًاملف.٠ هقرافي ال لكسملا يف هريبدت

 " ٠ نيرشعو نيتنثا نبا هناكم ماقو يلاع يفوت موي لومص ناكو ةنس نيرشع يبنلا *
 ْ تراص ثدح اوريصي ملف: ٠ برأا توبات نون اعشيفلا اهيف دخا يقللا ةنجبلا يهود و

 7 ”ةمركت نيبارقلا اهعم اوثعبو اهودرف مهرابدا يف عجولا نم مهب لح يذلا مييلا

 !ٍ 3 مم نا ليئثومص ليئارسا وم 10 ليئومص مهرب د ةنس نيرشع دعب نمو. اهل

 ْ راصف ٠ ا يدلاو ةاجعلا ى ديا ىلع مهما هللا ريبدت عم اوفعتساو اكله مهيلع ريصيو

 3 1 | ينب ةاضق نم ةقتشلا ةثلاثلا ةلودلا ت 25) اكله سدق نب لوواش مبيلع

 ] (مبكولم ىلا
 موي ىلا نيربدملا نم هدعب نمو نون نب عوشي مهرب د موي نم 1)نينسلا نوكتف

 0  ةمبرا ةئسلا كلت ىلا مدأ نمو ٠ نيس سو ةئامسخ سق نب لوواش هف كل

 انلق اننا انحرش نم مدقت ام ىلع كنذ ناببو ٠ ةنس نيعستو ىدحاو ةنائاثو فالا

 " 2 نمو٠ةنس نوسخو تسو ناتئامو نافلا (389) نافوطلا ىلا مدآ نم نينسلا نا
 " دلو ىتلا ةنسلا كلت ىلا مدا نمو ٠ ةنس نوعبسو ةئاّمس اوغرا دلو نا ىلا نافوطلا
 ٠ يهربا دلو نا ىلا 'وغرا دلوم نمو ٠.ةنس نورشعو تسو ةئاعستو نافلا وغرا اهيف

 ناتنثاو ةناثلثو فالا ةثالث ةنسلا كلت ىلا مدآ نمو ٠ ةنس ةرشع تسو ةئاهعبرا

 نمو ٠ ةنس نورشعو عبراو ةئاعبرا ىموم دلو ناولا محارب داوم نمو ٠ ةنس نوءبراو

 ملح
 .٠

 !| ىلا ةنسلا ٠ نو ةنس نوتسو تسو ةئاعبسو فالا ةثالث ىسوم دلو نا ىلا 2 اىإ >2(

 8 دعص اهبفو رصم ضرا نم ليئارسا ينب اهيف جرخا ىتلا ةنسلا ىلا ىسوم اه دلو
 ةثالث ةنسلا كلت ىلا مدآ نمو ٠ ةنس نوناثو ىدحا انيسروطب هللا لبج ىلا ىسوم
 ضرا نم مهل هحارحا دعب نم ىسوم مهرب د 3 عم نوعبراو عمسو ةناغاثو فالا

 ةنسلا ىلا قلخلا أدتبمو مدآ نم )نينسلا نوكتف . ةنس نيثالثو اعست هيتلا يف رصم
  : 6نوئسلا : ٠:000 )1



 / ا ا ع ناكر | من يدا راكزتم ل 0 ا
 3 ا 4-7 يي ل 1

 ا

 غلبم اهيلع :)اندزا اذاف ٠ ةنس نيناكو اتسو ةئاغاثو فالا ةثالث ىسوم اهنف يفوت قتلا ُ# ٠

 خيرات ]ينس تبتنا نينس س جو ةئامسح يثو.لئارس | ينب اذربد نيدلا نيوبدما ينس ٠

 0 ةئس نيعستو ىدحاو ةنائلثو فالا ةءيرا قلخا ًادتسمو مدآ نادل نم ا

 ةاضّقلا باتك

 نيعبرا مهيلع طاستو ليئئارس | ينب ىلع نيماينب طبس نم سيق نبا كلم ايلف

 ابا انلق ملاعلا خيرات ينس 2 تديزو هكلام لو نم نيئسلا خيرات 0 م ةنس

 نيعستو ىدحاو ةنامالثو فالا ةعبرا لوو كلف نم ةنس لوا 2 تغلب ضيا

 ن 32 ٠ كاملا رصنت# مهابس نا ىلا ا مهكوام 2 كلذ دعب دار ةند 1 ش

 ملاعلا ينس خيرات ىلع دازيو يح مهايا رتتجم يبسو مهتدم ءابتلاو مبكولم دعب ٠
 ام صنم قرخلا كرام هذ ءاققا ىلا رشلا رعايا ا ينم

 مهوا 3)اوناك نيذلا| نييسوميلطبلا كولم نم ةنس لوا ىلا ثامنا غلبم يهتنيو

 بتكتنو ربختو كلذ قوسفسو ٠ ؛) برغملا كولم نينرقلا وذ وهو ردنكسالا سوميلطب 1
 .نامزالاو روهدلا كلت يف تناكيتلا بئاجملاو (89”) رابخالاو ثيداحالاو صصقلا 1 ٠

 ىلا نينرلا وذ ردنكسالا اهيف كلم ةنس لوا نم نينسلا قوسن كلذ دعب نهم ٍْ

 ىللاعت هللا ءاش نا هنلنو كلذ حرشنو اهيف ناك اع ريو اذه اني 6

 يبلا ل لئئوماص ة هةصق

 سد نب لوواش ة ةسقو افا قير دلا أ ليئارسا ينب ساس نم رخا وهو

 ليئارسا ينب ىلع كلم كلم لوا وهو
 يذلاك اونعذي 5 راغ وع ليئارسا يفب 0 يلا لياوماص نا بوتكم 0

 مهتسايم نم ةنونعتسي اواعحو مهد ةعاطا الو ليئوماصل | 5 انلوق نم مدقت ٠٠

 هتسامسو هللا ةدامع ار مييلع ك كواملا ةماقا يف ؟]ممالا ىلا ىلطي نا نري ١

 1) آعوع:اندزا :2) 087+ قطن 2) ١ 1 905 ١

 4) 5ءالكاتك طاتزات5 5601601122 2011 2م091أ ٠ 5 118 115 ؟8©601-

 1303 ؟عاعطاتاتأا 032 ؟10 اانا وأع وانغ 208 : مالا هبش ىلع مباعجل هللا ىلا باطي نا
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 1ك

 ضم
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 2 يلا قيم

 م مهتاش ندا مهناو مهيف ءاوللا ةراسل 0 مهر مط

 مهرذجي ناكف م: 3 ا تازاشوب تاخاطو ا رك كراش

 دلو ىلع اورق نا ىلا اوجزخ لب اوعدترا الو اونعذي ملف ٠ مهب فطعلا 3) هاجر
 . كنم يفعل كاذل : : ليثوماصل اولاقو٠ لطابيلا 0 4) اولودو بنذكلاب لوم 6

 مييلع ريصي نا هل نِذاننا هبر لأس مهرو هل رهظو ميتجاو ؟|مهباوج ىأر 0

 هكأتو نيماينب طمس نم سق نب لوواش مهل حسمبف جرج وهب رز رم 7

 ةلنس نيعبراو 2 ةناهسخ ردم نم مهجورح دعب كلذ ناكو منم 8 ميلع

 كلوا يديا ىلع مهأنأ مهب -ر ةسامسر روهدو مهتاضقو مهيرب دم ينس ةدم عبمج يهو

 ظ نيروب دملا

 ش هدعب نم هدلو دلو 3 هنا 00 هدعب نمو 0 دواد لوواش دعب كلم 3

 8) ينلا انرعد يا 0 يبلا اخي ا ١ ينل رذاملاو ينلا ايدومعو يلا ساملبا

 : (005) أم زوع نمز فو .هدنيملت عشيلا هناككم ريص ٠ اجلا ىلا نيللي نإ 8 أو

 اوجر دوهلا ناو ًايشاراب 3 اًوخازو يبنلا لدويو حييسملا ىلع ينلا ام اع ادت كلملا ١ ه

 نيب اي هواتتف نواس اراك يتلا شحاوفلاب مهالا هديبعتل لكيلا يف ايشاراب نب اًمخاذ
 طابسا ةرشع مهنم ىسف كلملا 9] سعنملس طاسف مهيلع هللا بضغف ٠ حيذلاو لكلا
 نب لوواش نا : باتككلا لوقيف )١1 ثبسلا ره فاخ دوهيلا 10) نومعزي نينذلا مهو
 مقتنيل مهيلع هللا هطلس همقن نه ةمقن ناكف ةنس نيعبرا ليئارسا ينب ىلع كلم سق
 هككلم نم 0 ةنس يفو ٠ مهماغف ةقلاعلا براح هكلم نم ثالث ةنس يلو ٠ مهنم '

 000الا م ااايساس٠سسسس بسسس

 دلع
 .٠

 2 1) 1آعوءملانمت مالكم: مهفوسإ 2 2) 00018. :نودبعتساو ٠. . مخوريصيف

 3( آ1.هعع: هئواحر 4) آععع20102 : اولوقَت و) ع: مَ و

 6) 5ه,غئغ 1عععملست :ارزع 7) ل0035 م:0م5ع42 هانآأ انو .
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 11) 10266 5021م5ء79غ 211010 : دنسلا رم يفي



 ري 0

 كلم نامزلا كلذ يفو اذوب. طبس نم ناكو 1) شحن هما نم ىَسي نب دواد دلو ٠
 نسر تالق دكت ىو 1) دوال هن سكر نيياعنرفلاو نيينامدقلا] را
 نبا دئموي لومص ناكو ين دلا لمومص نم ينأا دراد حسم ” .لوواسس كلا 0

 نم ني رجعو يلاُع ىو ةسس ةرشع' كترلث» نبا ةواذ ناكو: ةنض نامل سخن

 هلم 0 يو 0 ا يلاُع نبا وه ذا رم ا تاماج دواد لق لووات كلل 3

 د) مهعم للا لوواش اهيبف ةمارلا ةنبدم توبات يف ءايبنالل جح راصا 0
 نين الث ةنس يو ٠ يناا ليثومص يفوت 1 رب نم نيئالثو نق 0 يو ٠

 نينس 00 دعب نمو 1 ثتقو نم ةرشع ةعباسلا ةنسلا يهو دواد دلوم 0 1

 .نيطساف لها مه نيذلا نييناطسافلا لاتق يف لوواش تام ليومص ةافو 7" 3و
 ىلع كلمو حسم اًضياو نورإح يف اكلم مبيلع دواد اوماقاف اذوهي طبس عمتجاف ٠١
 ر)همش ةعس نيثالثو اًقلث سدقملا تبب يف هككلم ناكو ليئارسا ينب طابسا عيمج
 د نيثالثو 3 ةئناعراو فالا ةثالث لثوماص باتك عيج نوكيو ةئس نيعبرا ل

 آ نيالثو ةئ اغامو فالا ةعبرا ريمازألا ينعا دواد تاتك نونو 3

 توباتلا عفرو ليئارسا ينب عج عمج دواد كلم نم (40") رشعةنس ينو 0
 نامزلا 1 ُْ أتت ناكو ٠ اهل لمعو 200 ىذلا نككسملا ىلا بادانسمع تدب نما ٠6

 يبي ال هنا هل لاقو دواد ىلا ءاج 0 ناثانو٠ ٠ ينلا 7-5 يلا ناثانو يبلا جاو

 يللا ناآثاث تاكو: اءروا 3 رما لجا نم هو يذلا وهو هئبا ناماس همايس نك اتي ه هلل

 نا دواد معاق نيذلا كئاوا نم فص ناكو كائه نفدو تامو 1)نوءج ةنيذم يف 3

 ينبيف عفت نا دوادل لوس نا: : هللا لاق يذلا وه داجو برأا توبات م ا اودع 0

 جات ائساو تونهكلاو كلل او ةوقل 6 دواد نا لاقو٠ ٠ 4) نارا ردنا ْ 5 '

 ٠ دحا لك ةفرعي فوشكتم رهاظ اذه نال انو لق ناك دنا ىلع ةدامهشب لأ نا 5

 1 يف هيلع دهش مسملا نا: لوقتف ضيا انهاك ناك هنا ل :نايتش ظ

 آ1) 201111132 11+
 2) 115 1ع” 0006 انا ة؟لا1ع, 560 مع1مءاقةل0 نأ 6 3

 3) آععع:ةممت 4) زر" ]1 5 6ع. 530:8 'ء "6



000 

 2 دحال سل يذلا كلذ طقق ةنهكلا الا ةلكأي ال يذلا نابرتلا زبخ لكا هنا :لاقو
 7 خرم ناكو نيح لكيف ةنهكلا سابل سدلي ضيا ناكو ٠ مهريغ ُهئم لك أي نا ناطلس

 0 نامزلا كلذ ُْ نيفورعملا

 7 اتسم ةئس يف ينءا ةنسلا كلت يفو .ةنهكلا سأر راثيا ناك نامزلا كلذ يفو
 هل بصن ىتلا ةرجحلا ينعا نامزاا نكسم يف يف هرّيصو توباتلا عفر هككام نم ةرشع ٠

 ٠ هبا_حصاو فصآ ىنعا نيحّمسمو نيرم زم نامزلا نكسمو برلا توبات م ادق ماقاو
 - عمو تاعاس تسو تاعاس ثالث ةالسص ماي نا ةداعلا ترج نامزلا با
 - تاولص عبسلا ي* يتلا ليللا فصنو مونلا لبقو ءاسملاو حبصلا ةالص ىوس ثاعاس
 نات عونأ نامز دع تاولصلا هذه نا ضيا لاقي دقو ٠ ةيللاو مولا يف

 ناك تدشو 5 1) ناب 2 | وعديو يمسي نا ًادب نم لّوأ ةنال مذآ نب تش ٠
 : لاتف هللا ىهسو برلا مس | ىمس يذلا 2)وه شؤنا ف هللا امهدنع فورعملا مسالا

 برلا مسا فرع (1 ”).نم لوا وهف يملاو يبر ميلا

 دواد ثعبف 3)نوم ينب كلم شاخان تام دواد كام نه. ةرشغ ثس ةئس قو

 ؟) مهنيب مالكلا اوحشأ ميلا نونمح راص املف نوع ينب يرعب نا 4) هثبا نون
 فرصناو مهيلع يرتفاذ ١

 ٍ 0 7 رك اذ دواد هما ةبراح ىلا 4)نوثمح 0 دواد كله نم ةرشع يلاع ةنس يفو

 . «ادف .ةردب رككلاو ةضفلا نم 6) ركك فلاب مارا كلمو نيمصن كلمو نارح كلم

 باوي مهاتق ىلا جرخف دواد ةبراحا اَنلا نيثالثو نينثا اوناككذ مظع شيج عم مب
 هشودجو نونم اواتاقف دواد شويج ءايظعو دواد تخا انبا هوخا يثساو 7)ادوض نبا

 دواد لاتغا نامزلا كلذ يفو ٠ نومت ينب ةئيدم باب اوحتتفاو مهوداباو مهومزهو ٠٠

 كَ | لخاو هلتقف ياثاخلا يروا
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 نيثالث ةنس يفو ٠ اًمسا دالب يف 1)ينب دومو ايسغمأ ةنيدم تينب نامزاا كلذ يفو ظ

 2)باح نم ةربابج ةعبرا لتق مهابا هتبراع يفو نويناطسلفلا لتاق دواد كلم ن تما
 نامزلا كلذ يفو .سوسافا ةنيدم تينب نامزلا كلذ يفو .ةربابللا شيج لصأتساو ٠
 يوال يف لئاسق مق دواد كلم نم نيثلثو عسل ةئس يفو٠ مورلا رعاش سريموا ناب

 نيتثام برلا توبات مادق نورعزب نيردجمو نير عمو ناحسمسم مهنم ماقاف ةنبكلا طيس 1

 رشع انثا ابنم ةمسق لك يف ة ةمسؤ ن.يرشعو ةعبرال مومسقو ادهاك نيناثو ةناثو 5

 ُْى موق كعب موث ر 31 ليللاو رابنلا تاعاس نيرشعو ةعبرالا ٠ نم ةدحاو ةعاسأ انتهاك ٠

 ىرخالا ىلط ةدحاو ةنهكلا لئابق عضوو٠ ٠ امهاك رشع ابنا ةعاش نع

 هن ال ةرحفلاو بهذلا نبيلب 1) نيئيقوا ةئيدم ىبو 1)نوراق كلام نامزلا اذه يفوأ ش !

 ءاممسكلا يف مدا نادل

 ْي دوهبلا لواتقم ةنس نيعمس هثامح كتناكو٠ . يفوت ةئس نيعب را دواد كلم ملف . . ١

 هريغو 1)امنفع يبتكر 1) اًدعمس بابك وه يذلا 3)ةيماتملا باتك نم دواد انج 3

 اهعمس 4) نكك باتكلا اذه يف يك نا نسمي الو سجي ال ةميجع لاق يتاقاح 3

 مئايلع راك مويلا ىلا اهب ؟) او دعم دق نيثلا 'نوهودملا مت اقامح نم ريغ ندو انم َ 1

 ايعابات ىلا ةقاعشاو نوعا 6) نم مهريغ ن الق 7 32 6 ْ

 لوي يذلاك ةنس نيعيرا ليئارس رسا ينب ىلع كلف هنبا ناملس هدعب نم ماقو :

 لتفو امهاقمو هاخا جزاسوداو نهاكلار اشيا درط هكلم نم ىلوالا ةئسلا يو باتتككلا 3

 0) لمحو هلالا برلل الكم ينيب نأ ادب ةكيلبف نم ةعبرا ةنس يلو 6)اءدوص يس 82 ٍ

 كلت لل والا !دتيمو مدآ ن م 10) نيئسلا نوكتف ٠ سدقملا تدب لمح ينعا نينادرمالا 0

 قلك هيكل نع ةرط قلما يبل س و. ةئس نيعبسو اسخو ةئامو فال 1 ةعبرا ةنسلا 1

 لاله يف هكلم نم عبرا ةعس يف هؤادتبا ناككف برال هاني ىدلا تملا نابل 0

 1) طلمصتسد 000018. )2  آ6عع: تاح يعءاط . تك“ انطز ]1 568.231

 22-15 3) 5زطونااوص اماعال) عل. م4) 5عمكاند ءاءلعأأ الد 5 نو: تلا 1

 ' آم: 76 7) 171013 21 8) (رآ1 0

 ) .طعع6: لح فق 10). عوج... :: نونا 6" ١



 . 0 خلا
3 

0 

 يف نيينارو الا لبج يف يلاسوبيلا نارا نم دواد هارتشا يذلا ردنالا عضوم يف رابا

 نيرشت لاله يلاثلا رهشلا يف هكلم نم ةنس ةرشع ىدحا يف هؤانب متو نينس عبس

 نا ناماس رمأب ناو ردنالا كلذ يرتشي نا دواد ىلا ىحوا هللا نا لاو .رخالا
 مهرب هف 57 يذلا عضوملا اناتف انمدتت دق اننال هلل اتنبو الكم هيلع يني

 نهاكلا راثببا ناكم ماقاو ٠ اهاننب و عضوملا كلذ موسر انحرشو ًاحبذ نبا قحسا ه

 نوره دعب نم نهاثلا نهاكلا لاَ اهف وهو انهاك يبنلا انقوداص ناملس هاّكن يذلا

 2 1) خفاوميا نبأ امري نب اينب شيحلا سيئر ايدو نبا باوي ناكم ماقاو
 نيرشعو عبرا ةنس يفد ٠ مورلا ءارعش سوريماو 2) سديسنا فرع نامزلا كلذ يفو

 نيرشعو عست يفو ءارذق ابارخ تناك يتلا رعدت ىنبو ةيكاطنا مده ناولس كلم نم

 هكلم نم نيثالثو عبرا ة#نس يفو3٠) يناولثلا يبنلا ايخالم 1 كي دل

 ' هلا موكلمو باوم ينب هلا شومككس دقملا تيب مادق يذلا لبملا يف يذم ىنب بوتكم

 .نوعاطاف 5)ةتالظاو هئاسن نم ةوسن 4زهتيغطا ثيح نوم ينب هلا موكلمو باوم يب
 تيبلف اهكلم قاشيس ةاعنس ىلا رَضَم ىلا طابا نب ماتو بره نامزلا كلذ يفو

 فلا ناماس لاثما مك يفو ٠ هنبا 6)ماعيجار (42) ماقو ٠ ناماس يفوت نا ىلا كانه

 يفو ٠ ةنآ نوسمحو ةئامسحو فلا ةريمكلا ةمكحلا يفو ةنآ نوتسو ناتنثاو ةئاعمسو 5

 كلم ثبح ليارسا ينب اهب بطخ ىتلا هتبطخ هريسفت يذلا 7) تالهق باتك

 فرشأ نتكح يفو .ةآ نورشعو عبسو ةئاهبدا مهيلع اهب بطغف مهعجو مهيلع
 6)ماعيجار دلوم ناكو ٠ ةنا نوسحو تسو ناتنثاه تاحبستلا ةحبست يه يتلا 8) ني ريس

 نبا 6) ماعيجار كامو ٠ 2) ةبناهومعلا ءامعن نم ةدحاو ةنسب ناملس كلعع نا لبق هنبا
 ةنس نيسمحو يللا شاعو ةنس ةرشع عبس ناواس ؟ '

 ( ٠ 1 201113؟عع + > 5 2) (201111م13 011115 )١
 3) 0ممعو مممنمأ 11212ءطتقست طمانأأغم م0565 م0مطعأ1323 155
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 دك يو

 نيردلا ةخرشملا ةروشم ليش / ثسح اهيف كلم قتلا ىلوالا ةنسلا: كلك ىو ش

 نم رثكا مهيلع ربجتلا رهظاف ليئارسا ينبل هتباجا نيلي نا باوصلاب هيلع اوراشا

 جارلا بحاص سدو 1)اوجرو اعيمج اوعمتجاو هيلع ليئارسا وثب باجا ١ هيبا ظ

 كلذ طابان نب ماعبراب كلف. يبنلا د)ايخالم لوقك نيمسقب ةكلمملا تمسقناو

 3) ماعيجار راصو ٠ ةنس نيرشعو نيتنثا طابسا رشع ىلع رصم ىلا بره ناكيذلا © '
 ةنس يفو ٠ 4) ميزخا لبج ىلع يذلا| مخشا ماعبروي ىنبو هدحو اذوهي طبس ىلع '

 سمح ةئس يفو ٠ ليئارسا ينب ةدابعل امهماتاو بهذ نم نيلحم ماعبروي لمع نيننثا

 ساحم نم ابهئاكم 3) ماعيجار لمعف بهذ نم لكمملا يف ناملس اهل يتلا 5

 ةعبلا تلف ىو ٠ نيئس ا 54 هنا مبا كلم 1) ماعيجار تاه املؤ 1 3

 ينب طابسا براخيو ماعبروي اوبراحيل فلا ةئاعبرا هاكاسع عمج اهيف كلم يتلا

 مزهو ماعروي تاق ايراحتف سراف فلا ةئ امام 6 مساع ضيا ماعبروي تت 0

 7 4 نكح نامزلا كلذ و٠ 00 ام ليتف كلا هدام ليارسا 5 يفب نم عقوو

 ةرسع ما تانملا نمز اذ رسع ا دالوالا نم هل راصو ا 0 ةرسع ةعبرا و

 هن امح ب 42' ( كتناكو هع نيعبراو ىدخا هدعب هيا انما كالذف تام نيحو . انني : !١

 بادان 7 ماعوبروب ليارسا فب ىلع كلم هكلم نم ةثاثلا ةئسلا يفو ١ ةنس ناس 1

 يب ىلع كلم مث. نهاككلا 6 جالهيحا 8 اذا كلم نم قي كد يلو . ناتاس : 3

 اسا كلم نم رشع ةنس: يفو ٠ ةئس ني رشعو اسبرا اشعب ةرشعلا طاسالا ليا:

 اهكلله نم هما 7) ىو هتككلمم عيمج نم ةانزلا داباو اهقرحاف ناثوالاو مانصالا عمج

 8) ةلالظلا ناثوال دايعالا لمعت تناك اهنا لجا نه

 نيتنس اشعب ليئارسا ينب ىلع كلم اسآ كلم نم نيرشعو عمت ةنس يفو :

 ) 1026 ا رعدتا 2) 1مغعمل11 5677262017677 111 عع. 511: 2

 ) آع86: مامبحار 24) 0015+. : زيرج لبج ىلع يتلا 8

 ) آش: ماعب روي نبا 6) (0020م145 ممطأغ03.6 7) 0: ل 3

 ) آ©عع: 001+. : ةلالضلا نايا



 - يث تكتل

 ١" تمسقنا مث: مايا ةعبس كلف كلل الآ دبع :)يرم لتق "مث نيتنس هدعب نم هنبا الآ مث
 3539 بحت مهضعو 2)ىش يوال بح موضع تراصف ةرضعلا طامدالا ليثارسا ىنب ةكلمم

 ٠ تامو ضرألا هب لحو نزحف 2) يني كلذ لاف يرمع شوج ترثكو ٠ يرع )يول

 ١ ليج يرعىرتشا نامزلا كلذ يفو ٠ نينس تس طاسسالا ىلع هكلم مادو يرحم كلممو
 نير“ لبا كلذ مسا ىلع 000000 سما كا 9

 طرس . كليم نكسم ناك كانه ةرشعلا طابسالا ليئارسا ينب كوام نكسم ناكف

 7 نيثالث ةئس لو (نراوأ نديم اهانب ىتلا كلملا ةنبدم يلف يره كلم مادو

 ةثامو فلا فلا يف سدقملا تيب دنهلا كلم حرز ازغ اذوب, طبس كلم اسآ كلم نم

0 
 ع)هتنهوا هرثكادبر ىلاو) عردت كلملا اسآ ناو .اهرصاحو اهيلع لزنو رحبلاو ربلا يف فلا

٠ 

 هللا 0 اءرضتم دامرلا ىلع ىَلصو رعشلا باث نم حسملا سلو كلم باش عراف

 هنا هرماو هثالص لبق هللا ناو. هسودحو دنهلا كلم حرز ىلع هتثوعمو هن د ةلآسي

 3 شده نوكيا هللا 5270 هتردق هللا هيري امكل هر هثريج حري ركسم

 ض ا توكطضاو هخرحب م ال ٠ مهسل يثري وأ قيس ل نم هر

 اومرف لحنلا رياك توصك مهيسق راتوا تود ناكف 6) مهيسق هشويجواحرز 0 انزه
 .مهماهس موتا و هنكىلا سراف لك مهس هللا در ةباغلا ىلا تبتنا اذا ىتح مهءاهسب

 ج) ارحس (48”) اذه : هباحصال لات ٠ مهباصا ام كلما حرز اوربخاو كلذ اوكشف

 لعجو مهفويس اولسف ءرصم ضرا نم مبعم هب اوجرح يذلا ليئارسا ينازل و

 رحبلا مهب ىر مايا ةثالث دعبو .رحبلا يف قرغ مهنم تلف نمو اونافت ىتح مهلاثمو ' '

 الو . مهبلس اوذخأيل رحبلا ىلا هركاسعب جري نا : كلملا اسال هللا لاق . طشلا ىلا

 1) 1.686: يرمز

 2(: 12مم: قت ءاول 2١ «. مومو 1[طعطقأ : عا ا عع. زعالا : 21

 3) آ6عع : 04 5ام152 ءاول 3( 1 3 ىذا  و) 562460118 8

 6) 10عوأ 76:طانقتو 1116 : مه .سق هشوح ترت وو 7) 1 : نوع 5ث



 دع رع دك 0 00

 رصنلاو ةبلغلا نا معي كا يذ لك نال كلملا اسآ سا هللا نا يلوق نم بجعي دحا ٠

 مهازغ نا ىلا هاعد يذلا سيسلاو سدقملا تب 1)حرز ةازغ ةصقو ٠ هللا دنع نم! 1

 لوطلا ضعب اهيف 7
 نخل هقيا طفاش نمدتقلا كنب كلاما انآ دس نم اذوب طسس لعل 1
 1 يفب طايسا 0 1 كلم هكلم نم ةيناثلا ةنسلا يفو٠ كح نيرشعو '

 ه)وب تنب لبزا اهل لاقي ةأرما جيوزت كلم ثرحو هئبا باخآ ير ناكم نيرا

 نامز' اهيتف تمدح نونا نب 0 اهنعا ناك يتلا ةنوعلملا اجيدا ىبوء.ادص كلما

 ةئس ةناعمس دعب نه اهابا هناينب ناكو اهيلس نم نعاو رصم ن م ليئارا ينحل |

 ٠ 3 )نوره طمس 0 ناك يذلا سايليا نامزلا كاذ ف أدت اك مده نم تضم 1

 ءاعشا لا كعصي 23 اور هدلوم مون ُْى سايليا وبا 030 داءاج ةئدع ةنكسم ناكو 1

 ةنام ىفخا يذلا وهو مارفا طبس نم هايناا 3 وع (ضيا أنتي ناكو ١ ران نم تنيهلب

 ناك يذلا ينلا ايمو : "ملتقي الا كلاما تاع نم مييلع ارذح ءاسنالا ينب نم قف ١

 نبا ايقدص مهنم نيذلا نومناذاكلا ءاسنالاو ا باغي هنا كلملا باخال لاق

 ىلع اهل 00 ةكللا لبزا ةنيدم يف اوناك نيرخا ين ةئامسرا عم رزاعلاو ةايتكلا

 ؟) اهتوهشو اهاوه 8 :

 6)اجباذمو الكيه بالا ىنب اذوب طبس كلم طافاشوي كلم نم يناثةنس يفو 225

 براح طافاشوي كلم نم ةرشع ىتنثا ةنس يفو ٠ نيرمش ةنيدم يف ناثوالاو مانصالل 0

 مهبلعف ةعع اوناك اكلم نوثالثو نانثاو دذه نبا هل لاب ناك يذلا ةمآرلا هكذا

 0 2) آم 111 هوي. >/1: ود كتءاطسع لومهطوا ةلثو ظاططوةل
 [ععاذ 5100210100 ٠ 7) 181135 211501013001 ع ألمع آعاأ ه3 101556 01 أت م

 1لعمت لتءوأت» لع ؟لوازومع مدل اءلطاتغو. 1122م 2 1ةططتمتو معقعماتسأات# ٠

 4) ذوتكندع لع 45015 متمادأعا ؟ءعأاذ ةعطقط : نش. 111 عع. 55111: 13: 0

 انأمانال انا عمل 1لعصت 5أغ 2ع م[همطعأو ططلتوك ىاعأ 2ععوضأ ١ك

 ؟) 0/6. 111 جهه. 307111: دو هأ 3011: 23 7
 6) آههء: حباذم 2
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 2 2)لئارح (485 نامزلا كلذ يف أنتي نميف ناكو ٠ 1) سفن فالآ ةعمس مهنم لتقو
 70 طبس ىلع كلم اذوهي طبس كلم طافاثوي كلم نم نيرشعو عبرا ةنس يفو« رزاعلاو
 اهشاع ةنس نيتس ماتل طافاشوب تامو نيتنس باخلا نبا زاخلا ةرشعلا ليئارسا ىنب

 000 وأ قاطو نإعس ىلع ةجا ءاروز نطدقلا تدب اذوهي طنش لع هدعب كلمو
 7 ايلثع اذوبي طبس كلم موي جيوزتو ٠ ءامسلا ىلا ينل | سايلبا فطتخا نامزلا كلذ قف

 00 وجا عج ماروب لثق نامزلا كلذ يلو ٠ ليئارس | ينب طامسا كلم 3) باخا تخا

 للي اًمناث )4 رول ءزد قم وفرج عج لو شرف ظافاشو قف

 ٠ اوفو ذلك ساعو ةدحاو ةئس هدعب ماروب نب اءزخا اذوهم طبس ىلع كلم مث

 هنا بوتكسمو ٠ ةنس نيثالثو 53 امكلمم تناكو لبزا تنام ةئسلا كلت يو 7

 اذوهي طبس ةكلمم ينب عيمج ىلع ايلثع تنثو )بالا تخا ايادع نب. ايزخا تام 1٠

 ١ بهذم ناكو . هتعضرع عم ؟) عشو يهع هافخا ناكيذلا ايزاخا نبا 4)شونا الخ مهتلتتف
 ُّق 000 ىلعو ةرشعلا ليئارسا ينب طابسا ةكحامم ديدت نا اهض رغو كلذ يف ايلثع

 0 .حيسلا رهظي اذوهي طبس نم نا برتكتم وه يذلا اذوب طبس نم كلل
 نم درع اهبلق يف ناطيشلا عرذ ام حيسملا 'يع لاطبا تدارا اهسفن ءاقلت نم

 اهنتاف حييبسملا 'يبع نم هنايننا ىلا هللا ىحوا ام لطبي ناب هللا ىلع ناطيشلا

 اهنف نكسو ءانا ةملفمل ناطيشلا

 9-5 تت

 اوكأمو 00 مس عم ن ٠ هاكلا ١١ 5) عادانوب عمج اي املثع كلم نم م عبس ةنس يو

 .ةنس نيعبرا اذوب 00 كا نينس عبس نباوهو ايز زاخا نب شاوي مبدع

 عضاو ناك يذلا 7) شعرتل فرع 6) كلذ يفو ٠ ةنس نيعبراو اعبس هتايح تناكف

 ا 5 ىلع كلملا شاوي رماف 5) نك نب اءرخزو عشبلا أ ا نامزلا كاذ يفو ٠ سيماؤوتلا ؟ ٠

 لتقو ٠ برلا راد نحص يف ل انف نهاكلا 8) عادانوي نبا يبنلا ايرخز لتقب اذوهي طبس

 1) نآع 111 عع. 5 2) 121020163 ]8

 3) هلع أم ان1500ا1ع 0016٠ 4) 1686: شاوي انأ ْ

 5) مم عاداي 5 6) 4800© تقولا 7) ثعاأات؟ 06 ا

 8) [1ماعمل16 يدعطقعتمدسم ةاأدمم 822ءطل# 5ءان ل0130 7 ٠



 22 ل يم 00

 ساو تال رس قرع رح هل يو هيلع هللا بضعف : اداب يب عج ا

 ينب طابا ىلع كلم (44) ةنسلا كلت يفو ٠ نداكلا عادفوي يفوت ايزخا دي ا

 كلم.شاوب كام نم ننال ة عع ىو ني عبس 1 نب زاح اهوب ليدارس 01

 ءاننلا ىلا ضامايا' َدعَص نا دعب نم هثامح ا . ينلا عشبلا يفوت اذوه طرس

 اة طيس تال ساو 00 حس“ موب نم ةنس نيتسو عبس م مايل ة ع نيسمح هز

 ءوس ةثوم َتاَفَو هدنمع نم 0

 :ةيش يجتل ًاعيرا هتامح تناكو ةنس نيرشعو اعست ها اصوما ةدعب كلمو 0

 1 لام كلم ةرشألا لئارسا' يب طال لع كلم يتم ندا ٍ
 ٠ اذوب. طمس كلا. شاوي وه سلو ةرشعلا طاسالا كئارا نم ناكو ايضا

 طبس كلم اًضوما كلام نم ةرشع ثلث ةيتف يلو ب 2 مياع 5

 نسما تدب ةنبدم ىلع 2)قتحاتملا ماقاو لئارتما يب طارسا كلنم شاوي هاؤغ اذني

 نئازخو سدقلا ةيناو برلا تيب با 0 ذخاو اهلخدو عارذ ةناعبرا اهطئاح مدهف ْش 3

 طئس غ نم م يلا عسوه أب 5 نامزلا كلذ ينو. هكلم ة ةنيدم نب رمت لل عجرو كلل

 ناوي كك نامزلا كلذ ىثود٠ ٠ اصوما هات يذلا وهو 1 نم يذلا صوماعو رخاسنا :

 وه نينو نأ لاكف: ا ةبيلعاو ىرتم هن دم لع الك يبنلا تم نبا سنوي وهو يبنلا ٠6
 تام نا دعب يبا 0 هابحا يذلا ةمرالا نبا ٠

 ةتوم تامو هديبع ةلتق اذوهي طيس كلم ايصوما كل« نم ةرشع يلا ةنس يفو

1 ' 1 - 
 ا

 نيتسو يلع هنامح تناكو ةنس نيسقحو نيتاثا هدعب هنا انزوع م ملغ كلامو ءرش ا 3

 نبا وه انزوع نا مصصقب را بكف 4 هن يذلا كلولملا رافسا لد دقن ةند 0

 ءاملعلا نم دحا الو ٠ ماروي نب ايؤخاو .ايزخا نب شاويو ٠ شاوي نب ايصوماو ٠ .ايصوما ١

 نال ٠ نو لقا قف معلا ةسف يف اوبتكي ' مل كوام ةث ةثالثلا ءالؤبف كلذ يف كش 0

 ايزخاو شاويو ايصوما ينعا كوام ةثثلا ءالؤه كرتو ابزوع دلو ماروي نا: لاقل

 ل

 1) لعطت ءم2أغ ظلأانذ 053م4 ظللأ آآدرصقأ و كع 1ا اخ عع. 3

 2) (2051. : قي>انم 761 تاقينجنم ل نم < 27 ١



 ا م ل

 اذومج ظم كولم شاوي نب اب زاخاو هنا شاوبو ايصوما لجحا نم

 حيسملا انديس ناك هطبس نم يذلا

 ف 7-0 50 بسن كليح مهك ذى 2 كرت اهاجا نم م يتلا ةّلعلا ىلع هلو

 لاق يذلا ىت» ليلا يف بوتكم اذكه نال ايزوع ىلا ماروي نم مه هاو ليتالا ه

 ٠ قحسا دلو يهرب : لاق مث هربا نب دواد نبا حعسيسملا عومسإ 1

 ٠ ىمات نم خرزو صراف دلو اذوب. ٠ هتوخاو اذوهي دلو بوعي ٠ بوقعي دلو قحسا
 .نوشحت دلو باذانيمع ٠ باذانيمع دلو مارا مارا دلو نورصح .٠ نورصح دلو صراف

 ديبوع ٠ ثوعر نم ديبوع دلو زعاب ٠ بحار نم زعاب دلو نوملس ٠ نوماس دلو نوشل
 دلو ناملس : اءروا أح ند نايلس دلو دواد ٠ كلبلملا دواد دلو ىس ٠ ني دلو “ ١

 :ماروي داو طافاشوي ٠ طافاشوي دلو اسا سا دلو ارب ا٠ ايبا دلو 1) ماعيجار ٠ ماعجارأ

 00000 © طخ فسوي ءاهتنا ىلا متتسملا بسن كلدكو - اذوع دلو مازوب
 سايقلا اذه ىلع حسملا بسني نيذلا كوام ةثلث انلق يذلاك ايذوع ىلا ماروب نيب اهف

 0 لوقت سشاوبو اذوعو امصوما 1 حيسما ة هنا ْي 2 ميلي م مهيلا

 تخا اياثع جوت هنا كلذو هاعب هللا برضغا العذ لعف 0 نا : مهواءلعو ىراصتلا 5

 ةداق ةكلملا لبزا جوزت يذلا وه كلملا باخاو ٠ ليئارسا ىنب طايسا كله 2)باخا

 يتلا ةكلملا لبزا جوزت دق 2)لجر تا جوزت ثيح ماروب 7 دفلك تن هال
 مدقاف : ناثوالا مدابذو ماصالا لكايه تماقا امئاو رهظ 7 ءاسنالا اهلتق ُْ رهظ

 . طبس كلم ايزخا تام ال: ُهنع لاق باتككلا نا اضياو ٠ مدقا ام ىلع اهنم كلا باخلا

 ىلع هللا بضعف ٠ هتعضر» 0 هع عشومي هافخا يذلا 3 نبا شاوب الخ اذوه 5

 هكلم دست (45") تداراف ةأرم ١ 2)ناخا تخا املثع جو 0 كسا ان ا

 وبسس لصأتست نا تداراو حعيسملا ب 0 هيلا يذلا ةاسنو ذو طرس كلمو

 1)' 686-1 : ماعبحار 2) ثغطقأتد 8ل15 ععهغ ةعطقط طمض ءزات5 50101.



 لا ا 0

 نم يذلا اذوهي لسن تردق نا لطبتو اهسفنلو اهيخا باخآل ”هريصتو مهكسلمو
 ليئارسا يفب ىب طابسا ةكلمو هي طرس ةكلم نيتكلمملا عمو حسم هسأ ١٠١ ناك هطبس

 ةرشعلا

 ا 5 مث نهاعكلا 2)عادنوي دلو عيمج ليزا جوز 1) باخا تخا املثع تاتقو

 هتوخا عبمج هلق ةيناث هللا بضغا ىتح 1) باخا تخا ايلثع هحي وزت نم لعف ام ماروي

 هفوح ىثبَو هربد نم هفوج كي هتمقن هب هللا لحاف ٠ 3)هوبا طافاشو دلو نم 5

 ُْ لف ينلا ارخز لقي رما كلم ثمح هنبا شاوي نا مث تقم ارد تاق اًعراف

 هديبع هيلع هللا طأسو نهاكلا 2)عاذنوي ينب عيمج ديا لثقو ٠ برلا ته راد نحص
 ءوس ةئيم ثامو هواتف

 طبس ىلع هكلم مايا رخآ يف يبنلا صوماع نشف دع هنبااصوما كلم الفظ 0

 تناك امل ٠ ءوَنَس ةنعَم 2 هوان ةديمع هملع طّسو هللا تضغ كلذ دنع اذوهب .

 0 كاولم ةثالثلا ءالؤه ذه هليحلا ع نم ريشنلا قضى لا اهرهاظتو صصتقلا 7

 هب تق ام مهر ابخا نم صصقلا عنشاف ٠ ممتالعف نم ادرذد ةمدسل ثدح حيشملا

 ٠ حسا .يجع نالطبب اهيف نكاسلا ناطيشلا اهل لوس ام اذوهي طبس ةدابإ نم ايلثع 0٠١
 ءايلعلا نم تدمحا نم هللا كلظفح لسو ٠ كلذ ٍمهفتق ةنضو كل كلذ انخترش ده 0١ ١198

 2 11 كسا دن مهنم 1 ك]ولم ةثالثلا ءال؛ وه ةصق 9 ء ملعلا يف نيقمعتملاو ءايكملاو

 يتلا دارسالا نم اهريغ عم لبجتالا باتكر ارسا نم يهو اهتنّيبو اهثحرش دقف
 ةبس نيسحخو نيتنثا اذوب طمس ىلع كلام انصوما نب انوع نا اَناَتْف-. ىمحت آل
 كولم تضقنا هكللم نم ثس ةنس يف نا بوتكمو ٠ ةئس نيتسو ىلاٌع هتايح تناكو

 لواو.لياب ةمحانب و )نيينادملا ىلا ةككامملا تراضو ٠ 4)نيباصوملا مه نيذلا نييناروثالا 2 ١

 نامزاا كلذ يفو ٠ ةئس نيثالثو اسخ مهبلع كلف 6) اس نبا لوف مهيلع كلم كلم

 آ1) (ن[1 . 2 6 عاداي وي انأ م1

 3) (00:*. :هيبا 4) آ68عع: نويليذوملا ط.6 . للملا (©6 .

 5) ةوعاكذت» 0ع 516015 . : '

 6) 2010م1 0118 ٠ اك
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 نب سنويو 1)نومو عشوم ابنت ناك ناءزلا كلذ يفو ٠ ةنيدملا ىونين لها ةبوت تناك
 نفدو ةلتقو ريثانملاب ىسم هرشن ىذلا وهو سدقملا ثدب لها نم (45”) ايعشاو تم
 ظ ينعا ةنس نيررشعو ينلاث ةربنلا نم عنمو ةنس نيثالثو اس أ أنتو . احواش ةربقم يق
 0 ةتسةرشع ثالثو و ةئام هتامح تناكو ٠ مهن ايف ناك نيذلا ةعبرالا كولملا ينس عيمج

 8 طبس كلم ايزوع نا ةتس نيرشعو يلاع ةورناا نم ايعشا عن " يذلا تسلا ناكو
 و ا انعشا ةنم فاخف ٠ نهاكي وه سد دا هلا روخ ]| برقيل لخدف ًارتحا ذو

 0 7-11 ةوبنلا نم ايعّسا مي ىلع همادقاو هتءارج ىلع هجئوبو ةئوب 2 2

 2 ضيباو ابرجو اضرب هدسج عيمج ًالتماو روع 2)تام ىتح ةنس ني رشعو ينك هن

 نيع ةفرط يف هّمع ىت> جلثلا لثم هدلج
 ىحواف ٠ ةئس ةرمع تس اذوب طرس ىلع هدءب هنبا ماثوي كلم ايزوع تاماملف 3٠

 "001 كاقادت رت يف نوتكم وه كل ذكو ٠ ةنس نيتسو ىدحا ًانتف ايعشا ىلا هللا
 ربذم ىلع لكما ْ (ملاج ترلا تمر كلملا ا ذوع اهيف تام يتلا ةنسلا يف نا

 ني>انجم ةحنجا ةتس منم نم دحاو لكل فانك نيفطصم مفاراسلاو ل فيشم

 : نولومو اذه ىلا اذه ريط نيحاذ#و ميلجرا نوطغي ني>انجتو مهوجر ل اهم

 ٠ هدحو هتحسساب ضرالا تاما ىذلا تواباصلا برلا سودق سودق سودق

 نورشعو ترسو ةئناعستو فالا ةثالث يأ ءلا امعسا باتكو

 0 كلم اذوبي طبس كلم ابزوع ةكلمم 2 عست ةنس يفو

 00 مل اوشدب نب مولاش هدعب كلمو ٠ رهشا ةتس 3) ابوحا ةرشعلا ليئارسا

 نيينودقاملا ىلع لوالا كلا كلل» نامزلا كلاذ يفو ٠ نيئس رمشع 5 )يرح نب مينخح مهياع

 ١ سيااطوطسرا باتكر سم 7) سوي نب اوفرف لاقو ٠ 6] شنورفا ىَّتست يذلا مورلا ينعا "'
 1) 1016 ؟انأأغ م50م5ع1200 22005 .

 2) نع طلع 0ع 15219 ؟عاعئاممأتا 010100115 م1603 5006

 3) آ.ءعععملاد» ءوأنايركزز ككع.1ا هع. 8

 4) 8. ء. ذعءااتس1 مالك لدطووو ككك . 1 . 3ك 131

 ؟) 1آ.ع8ع6ع يدج نب محام ز نعذطلل. اكال:14 2 6) نمر م12 200108. 5 ©

 7) 2011100(2م[10 20101015 سوب روفرف 8. ع. 207م/زم/ الك
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 نم ءئارظن 6 ىلع رختفب ناك هنال روض ةندم ةسنك" ةسما ا يني

 دناعو ةيسارن هنلا كرو جرخف 0 ةوجوأو حيددملا ُْ موب هيلع اووف ةسمابشلا |

 باتك عضاو فوسايفلا سريموا نا سويرافرف معزفا٠ .٠ ليثالا ضقنو قفانو يقلل | 1

 انادأو ايساراب نب انور نا نامزلا !١ كلذ فو ٠ معبد فصو 1) كلذ ِي مدرلا راعشا ٠

 ناف (ضياو : انزخز وجر (467) دوهيلا: نا بوتكمو + 2) لدستارسا ىب ةنيك اذ 8 ١

 نيرشعو ثالث ةنس يفو ٠ ناك نامزلا كلذ ف نيءناثويلا سماو عضاو سوغر 1

 ةنيده ى ىلا نيرمس ةنردم لباب كام لرخ 2 اذوهي طبس كلل ان ذوع كلم ن

 فلا ا 0 1 عفدف اه>:تفاو اهيلع بلغف ةرشعلا ليثا رتما يفب طامسا هر

 قرتسملا ىلا - -رو ةردب فلا كلذو لاملا نعركتلا ١

 0 هلا لمع ناك يذلا سشوغرا ا 3)رديق فرع 3 ١ كلذ ىو ١

 لئارسا ينب طابسا ىلع كلم اذوهي كلل اذوع كلم نم نيعبرا ةنس يفو.ليقاثلاو ٠
 نإث الدو اس كلملا ؟) سلاف ثعلب ىوشنو لبا كلمو٠ ٠ نينس عبرا 4 دنع نب ايحف

 نع كلمو٠ 3)نيمناةنرقلا 1 م ضرقناو لوالا ريسدزا كلم نامزلا 5 فو ةنس 7

 قو * ةسدس نياوشعو اثالث 3 ري انيثا ةئيدم ف لوالا كلما نيضاْوَيلا ' 8

 ةنس نينس عبرا لك سيكلا ينس عضو ٠ ءاديستا ناك افرع كلم .نم سمح ةنس 6 :

 بامحصا ينعا .3) ينطابلا» ينصاربالا| نيب ةيراحملا تأشن كانه نمو ٠ سيك 5
 عقب ايكل ميكرام اهأشنا قم لوا نك يتلا يئامسلا نوللا باحصاو ةرضخلا ٠
 اثدجحو يدلاك لقاو رثكاو لمتف :ففلا .١ م ةكرعمل ُْ مونم عقيق منيب برا 0

 ةسبيجع مهتصقو ا ويغقنف اورثكي الثث مهكوام خرم يح تناكو ءبتككلا
 مرهلا نأ* ولا اذه ةفقاسا 0 اتعب اهعاتلا 6 لعمل ىف لوطلا ضعب 2 5

 0 عا لود مضي تعمتسو ٠ هب اوذتخاو كاذ مهتماع م م دقيلابل ١ ا

 ( ْر 1) 106عوغ ؟©؟طانات2 : تقولا .كلذ يف
 ) 2ءعدؤ ؟كامسص اتام لم] اًانت 3) (001111م13 1 ٠

 4) 11. ء. م780661ه /1:5[1 ]1470 /7عروو: كك ]1 اهو. 2:2 2

 و) 1ماعملتأ 1 ءعادلا» ]4105501 ٠ 6) آععمع تطشن 010

2 
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 كي مهزثكا نا ميحد نيبزح اونوككي نا الا نوكي _رشب وهف ةمالسو ةيفاع يف هتبعر

 2 نيمسقب مهتيعر اومسق ىت> سايقلا اذهب
 3 فقالا ةعبرا ملاعلا يف تناك :)ايفلوا لوا ىلا قلخلا ادتممو مدآ نم نيئسلا عيمش

 عستو ةثامعبراو نافلا ةئسلا كلت ىلا نافوطلا نمو ٠ ةنس نورشعو سمحو ةثامعبسو

 يلاءو ةئاغاث ةنسلا كلت ىلا رصم ضرا نم لئئارسا يب جرخ نمو ٠ ةنس نوتسو 5

 ليئارسا (467) ينب ىلع كلم يذلا لوالا كلملا لوواش كلم نمو ٠ ةنس نوعبسو

 ْ 0 ةنس نوتالثو عبداو ةنال

 - ليئارسا ينب طابسا ىلع كلم اذوبي طبس كلم ايزوع كلم نم نيسمخ ةنس يفو
 72 براحو لباب كلم 3] سافثعلبب ازغ هنامز يفو ٠ ةئس نيرشع >) اءامور نبا و ةرشعلا
 7 ةئس نيسمخو نيتنثا ماقل اًءذوع تام املو ٠ لباب ىلا اًريثك ًقلخ مهنم ىبسو ليئارسا ينب

 . ىدحا هتايح تناكو ٠ ةنس ةرشع تس ةنبا مثاوب اذوهي طبس ىلع هناكم كلم هكلل

 )00 ا اكو لثيوو طبس نم يذلا لئاوز انت ناك نامزاا كلذ يفو ..ةئس نيسراو
 ا” 1| ]ا ىف ةويزلا ندور ةئيددم ثينب نامْؤلا_كلذ يفو ٠ مارفا طسن نم يذلا
 ْ ةكاو افلا تمادف ٠ عبارلا ميلقالا طسو اهنا .نوناقلا كاع ب نمويبالس خ0ج

 . هنبا زاخآ هناكمم كلم ٌاوي تام سلف اهلها اوبسو برعلا ابمده مث .نينس سحخو ٠١
 1 مهألا ةحلال دحسو هب ر ىلع قفانف ٠ ةنس نان الثو انس هتامح تناكو ةنس ةرشع ع

 ٠ 4(]ةيلامور نم حتافوأ ةّتدوس دالب كلم ناصار هيلع هللا طّاسف اهتاثواو اهءاتصا دمعو
 ' اريثك ملغ مهنم اوبسو مييلتاقم نم افلا نيرشعو فلا ةناه اذوبي طبس نم اولتقو

 هتنوعمو هتدحل ُهلأسو ايادحلا لباب كلم 3) ساف ثعلب ىلا اذوبي طمس كلم زاخلا ثعبف
 ةيلغق ماشلا دالب نم ةيروس كلم ناصار براح قشمد ىلا لصو ثيخ هداف ٠٠

 هتكلمم لها نم ريثك اقلَح ىبسسو هلتقو

 لبس
 ٠.٠

 الا داس 5 م بل حل كتي يي سس

 1) ثوزكانا 0ع 223 012660110137 01122 7002م 05.

 2) 114 ممععو ]3:72 ]11ه ءآةاعر, هع اكل !جعع. 0[5] : 0

 3) آ1آ.ع. 7هءوامن] طاسامفك#" .

 4) 1.686: ةيلمور نب حقاف هه



 دك ا

 1) البا نبا ةرشعلا ليئارس | ينب ط طايسا ىلع كلم زاحلا كلم نم ةيناثلا ةنسلا يفو

 ٠ هلثن و1 رحم كلن د )يلاشوكلا 2 نحتتساو: ثعب ةنسلا كلت ذم نمو ٠ نينس عستأ

 زاخلا كلم نم يناع ةنس يفو.اسفيسفلا عناص مكتملا سيلت فرع نامزلا كلذ يفو
 جنرفالا م ه نيذلا مورأا ىلع كلم ةئسلا ١) كلت يفو . ةئس ةرشع عبرا ))رشعتميف كلم :

 نم ادلو ؟) سوالامورو سوانامور نييجرفالا مورلا ىلعكلم كلم لوا 4) نيمنانويلا ال لا

 ةيمور يف ناشوقنم نارودم امه كل ذكف ىثنالا بئذلا وه يذلا عبسلا ينءا 6) انيقعل
 ادلو انذ نم امهّلا نظ اههَدج ج)سويلوم نا نومتزيف ءايكتملا اما. مويلا (47) ىلا

 ةنهاكتناكو 8)ةناليه امهما مسا ناك ٠ احرأف ةباغلا يف احرطي نا هتعاس نم ىماف ٠
 مورلا ناسرق ضعب ناأ |ههذج نظف خدر ١ وه يذلا 9) سرا ماَدَق نميكت موقت ظ

 اهنم هل دلوف اهلمحأ سرا نا مهار 2 مورا + ءاكمح معزو ٠ ام انز نييكرفالا 1

 متغلا ىعرت تناك ةأرما امهتدجو ةباغلا يف احرط' الل ةناو.٠ ا الو
 ةدلملا كلت ْ ةمالا كلث 11) تفلو ٠ اهنمل نم ايفا رو اسمتذخاو اسمتمحرف ش

 كلذكو ٠ نوءري نيذلا كئاوا نومسي بئذ يلاوملا ناسللاب وه يذلا 12) سرفر |

 يلا 0 0 لّوأتتو يجنرفالا ناسللا ُْى عار وه ىذلا 12 سودوتيل ريسفت" 3

 . عاهبلاو عابسلا ةلزاع اهيف نونكسيو ادبا نوعري يراحصلا يف مهنا لجا نم بئذ ٠6

 .امهب اهتليل نم تامحف اهعه تابو اهيلع نكد 0 جوز نا : ءاككللا ضعب لاقو

 امنا امجد 2) سلوما نظ تدلو ايلف لح اهكرتو اهجوز تام ةبللا كلل يفد
 لا مم سم سوس مص دو سميع سل سا يسسمب سس سبل ا سا سسوس سم -ب

 12هءوكدع 1م 117 عع. 26711:1 0506 تانك 0

 كل هدمعم موالد ءوأ دله 12 11 1[خعع. ك1: 4

1 

2) 
 3) الانأأ 26م6 6 550٠

 4) آع8عع ن 1 ويلا 5) هزع 70021 7/17[/71101721+ تأ 1121111011 »

 6) 170ه همن ماه 10766 م10 انيقول طاعأ712 761 م0105 م50 افول 0.

 7) 5ءاد 477: 2//2:,و ا[كطعمم مدغمناتك )8  27 ءمت7د» اماعاات عتأ 17 ءداهل عمم

 و) 11.6.4014 10) 11عع اعدت نانعتت /010111/:77017110 7031 تما 1

 ةعان ا[ هرصانأأ 150512 ؟ةطانلتق 561ء4 1710 عانت 2 0 3 ٠

 11) 1686: كفل ن6م) تفْلَأ 12) (2001 8 0 3

١” 



 ل يد

 نأ ركتي اذه سيلف .. عابسلا نيب ةباغلا يف احنرطي' نا سما كلذلف مز نع ادلو
 ثيح اذوهم نم تابح سات نا انملع دق اننال اهتلبل نم امه. تامح ةنالمه نوكت

 نوكي نأ نجسن 8 سلو ٠ خرازو صراف هنم تدلؤف قرطلا قرم نيب اهعم مان
 هتلمأ نم ةنالصه جوز تام

 فثوف لاتتقاو ةبراحمو ةوادع ىلا اجر نينس رشع انلق يذلاك ميج اكلم اًملف 0

 يف اهلك ةيمور ةنيدم لزت ملف ٠ هدحو كلمو لتقف همخا سوالامور ىلع سوانامور

 سواتامور عرضتف سوال امور لد منيو نواتتقو نوبراحتي اهلها لاي و لزالز

 كسمت ال لزالزاا نا : مونلا يف هل ىرأف ٠ لزالؤلا كلت فشكيف هيلا ىلطو هللا ىلا
 نم ةنيدملا نكست الو كلملا يك ىلع كعم :)كاخا سلي ىتح ككلم ةئيدل» نع

 بهذ نم اًمنص سوانامور لمعف ٠ كلذب الا مقنلا نم اهلها الو لزالزلاو ىلاتقلا
 ىعنو رما اذا مالكلا عمجي ناكو ٠ يسرككلا ىلع ةعم ( 47 ) ةساجاو هبخا 2)هبشيل
 تمزاف ٠ هيخا نعو هسفن نع مّلكَتي ةنأك كلذ همشا امو « انلعفو انيبنو انرعا» : لوقيف
 5 يأ لثمك ظافلالا 3) 3) فمفصت نو يعنلاو رمالا ف مورلا كولم ةداعلا هذه

 هيف همخا منص ساجا ةعاس ند مويلا ىلا سوانامور نامز ذنم كلذ هسا امو ائلعفو

 لاتقلا نع حالا تذكر ةشدملا نع لزالزاا ل ١ه

 اديع لمح اهثيزو اهقاوسا نةتاو ةعمسلا ةيمور ةنده ك)راوصا ىنب نا دعب نمو

 يذلا راذا رهش يف ادبا قفتيو ناسن لاله وهو سطرم رهشلا كلذ ىعذو اميظع
 0017 هسقتو ؟) سواعرف كلذ لبق رهشلا كلذ ناكو .راهنلاو لدللا ءاوتسا هيف نوكي
 8 ّنأل كلذو ناولالا ةرهذ يجئرفالا ناسللا يف سطرم ريسفمتو ٠ خيرلا ينءا سرا
 لع يذلا ديعلا اذهو .٠ ائاولا نسح رثك ىربو امترهز ضرالا 0 يدل 5-7

 هيفو ٠ 6) سدنلقو سطرم مويلا كلذ نومسيو ٠ مويلا ىلا ةئس لك يف ةنولمعي مورلا ناف

 مث قرشلا لها دنع 8)زورونلا لكشك هلكشو 7) ضعب امهضعبوأ مهكلم ابادحلا نودهي

 هع
 ىئإ

 8 405.٠ -: كوجا ٠ 2) 001 : هش 18-211 ةيمعصت) 44-0

 راوسأ 5) (به7:نمأ2 متمرصأ83. 6) ظكلاننلنا 1عأ68 320 ©2160085 35٠

 11 ب017 + يفت مهضعبو 2 8) 11.6. 1ملألان0 3821 12653000 53
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 دع“ ا دو

 ةالو ينعا امضاق مش ريصو مورلل ريثك اميعن هيف دعاو اممظع أدمع كلذ دعي نم لمع

 نا ناالتخالاو لاتقلاو ا او>رطو ةداعأا كولملا ىرجا .نامزلا كاذ نمو ١ دوهع

 سوانامود ناو. اضع مهضعب مهئانفاو مهسفنا نع مهني برحلاب مه:واغشي امككل ةيعرلا
 ةداضملاو ٌقاللدحلا حرطب امكل ةيمور ةنيدم يف 2( تيجع تعلم ىعا 1) نموت ف

 دات "جب حا لجا نم هملع اوشو اوناك نيرذلا ةيمور ةئدم لها نيب اذ ةيراحملاو ها

 ةعبرا ىلع ةكرع )تاساقطسالا هذه لّثمو .ادبع سمشلا ةماركل سوانامور لمعو

 يهو ٠ هانا ةتامافظيسلا عبرالا هده عضوو ٠ ٠ اهيلع ةيراحملاو لاتقلا ن نوكمل مل سارفا

 ا وهو ؟) نوطشدب رحملا ىَّكسو 0 ناكل ةرضالا يا كَ ضدالا

 . ٠ضببا ءاوهلا (487) نولو رمحا رانلا نول ريضو ٠ ءامسلا همّشي يذلا ءاملا ناكسم ءامسلا

 ترجو . نيمسق ةئيدملا لها مسقناو مويلا ىلا ةيمور ةئيدمب ءايشا ةعبرالا هذه تريصو ٠ ٠١

 . اهارقاو ميرو ل كلما لممثسو مل ةحا ر ْي 33 4 نر

 اهكلم مهدعو |ب ا 7-2 ل ل م لم ناشب نك ةرسع 2 ةئس يو

 نمو٠ لا جرأا نم اع ًئ هلا ناسمحو تكلا“ ةئاعست نوكت ة هور نعت اش يع خخ :

 فلا ةعيس كلذ نوكي ٠ ةوبر ةئاعبس مهددع غلبق مهدع 8 0-5 0 دش

 ةس#خ ُْ نسجل ادع هر هراصيو 6 سراف كام سواثموه] لمعي: ضبا ناك كقو ٠ ٠ فلا 2

 هذه ريصيو رحسلاو ربلا يف .ةبراحملاو لاتقلا اذه رّيصي ناكو .راذا نم امون نيرشعو

 نسوسلا ةدمعتسم ضرالاو ء املاو ءا وهغلاو راثلا ينعا تانناككسلا ةعبرالا

 8اس ير ةرشعلا ليئارسا يفب طارسا كلم عسوه كام نم عسل ةنس يفو

 كلم 0 كم نم لفل ةثدتلا يهو دو طيس كلم اجا كلل نم يناع ”

 ٠ ةرشعلا ليئارسا يفب طايسا ةئدم يه يتلا ني رمس ةثدم 7) سعئماس اخ. لبا

 1) 8 . : سفرف 560 اناعملانع 0006 معةمءتتقم انأك 110ءاانت مهو 0

 10101100 200 0 امل 1) 1 012260 ىجوانزب الر 12 1 . 6 ١

 ءاعرمعمأ3.) )4  11 . ء. 1ز5نمووثاار 06/1616 . 5) (0011 . : سوط
 6) (001170م69 76688. 2 7) 011. انأ 5انم13 سعئملس 7أ نسال مقبلا



 داما

 ةرشع لباب ىلا ليئاوسا ىنب نم ىسو اهحتتفاو نينس ثلاث اهرصاحو اهلع لزنف

 ٠ نو لطوأل دال ةمحا نم ريتك امل لباب كالم :)نعتلس سيو طاسا (0 00
 ةيناربعلاب هريسفت يذلا نييرماس اوّمسو ليئارسا ونب اهيف ناك ىتلا دالبلا كلت
 1) سعنملس ىلا كلذ عفرف ميلتقتف عابسلاو دسالا مهيلع حرت تن تناكف .ريطاونو ةظفح

 ع 3 مهلا هجوو عاف ٠ ٠ ةدلملا كلذ هلا ة ةئس نوذر هن ايل موقلا نال كلذ ل 0

 - لجا نمو ٠ مهنع عابسلا ت <<سماف هدحو ةاروتلا باتك 2) مهومل»ي ليئارسا ينب ةئهك
 مها نوعّديو هدحو ةاروتلا باتك الأ ءايبنالا نم نولبقي ال نيديرماسلا 0
  قرشملا دالب نم لفاون موق مه 5 منال كلذ يف اولطبأ دقو ٠ ليئارسأ يب ةصاخ

 ٠ ةئس نيرشعو اعست هنبا لايقزح اذوهي طبس ىلع كلم زاخآ توم دعب نمو
 ٠ لباس كلم هكلم نم تس ةئس يفو. ةنس نيسخو (485) امبرا هتايح تناكو 707

 هتاكناكو سدقملا تدب كلملا بيراخنس ازغ نامؤلا كلذ يو ٠ نينس عسنأ براس

 ىلا عّرضتو ىلع ثيح كللا لايقزح ةالصب هشويجو هاكاسع نم هللا داباف رصنتخ
 ثدحو ٠ لمارسا يفب كولم رذس يف ةبوتكم هتصقو اعلا نيناعو ةسمحو فلا ةئام 4

 هيلع ىثو هشويجو 1 تدنف دق 00 هنبا هارو الوافم سيراختس فرصنا

 خوذرم كلم لامقؤح كله نم 1 ةّيس يو ٠ نيدس ثاث هدعب كلمو هلتفف

 ةنس نيعبراو يام 5) نادلب

 امبا .

 هصقف

 كلما ًابقزح

 ةدابعو مانصالا دابا ةناو هلامعا عيمج يف هللا ىضرا كلملا انقزح نا بوتككم
 ةنهكلا هيف ماقاو ةسّدقو سندو سجن لك نم برلا تدب رّهطو هبعش نم ناثوالا ٠٠

 1) ©6077. انأ 50م8 سعنملس 761 رصانملس 2) 20011. : ممنوملأعي

 70 110 9 رماسلا راص 4 1ماعملأا لعدم 00/01: ءكك.آ]كا 1ع.

 3036:3737 ة5) ةممعءاادنع ام 11 1ع. 253:12 7+1 ]|1101
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 1 ًادتف يبنلا اخيمو يناا انعّسا هنامز ْ ناكو يلا دواد هلعءف يذلا عونلا يع

 1( مهوجريو ليئارسا يف ظسي هرهد لواط يذلا عشوه ناكذ ٠ حييسملا ءيجح ىلعا)

 ل اال هن الخ ف مايقلا هيد ىلع مْ ٠ مانصالا 2( ثتدحسو نائوالا ةدابع

 بيراختس ةيمح رسكو هتالص هللا عمسف ٠ هما نع بيراخنس فارصتا يف هير
 لباب كلل ١

 لام مو 1 با و لممارس رسأ يفب بولاق د هودسف 5 يبلا تي ملعي نا بحا هللا ناو 1 5

 ىلا بدلا عجوم يحتل ةمناز 1) رس ىزخاو ةنالع لطم ةأرعا جورتف قلطنا: : ينلا عوف 8

 3 هرلص لق 2 ملعب نا هللا دارا اغاو : ُبهوا اع كلذل متغاو هل هللا لوق نم 1

 ةعاج ناك هنا ىن ينلا عشره 2 حيبحصلا 3 كلاذو ليئارسا ما ينب نم هب ر راص لثم ٠

 جوزي نأ مليا لاق 5 كلذلف .٠ ةنالع نورخاو 0 مط ناثوالل دحست يمن 0

 4) مهيف 0 ىلع جايب ال يحل ةناز ار رس ىزالاو ةعتم ةقلطم (495) ار

 ركذ هنا كلذو جوزي ال الوثب نوكي نا هسفن مزلا كلملا ايقزح نا بوتكمول
 دواد ربنم ىلع ساجي نم هلسنو هعرز نم صني ال نا هل هفلحو يبنلا دوادل هللا دعو '

 دواد هللا كراب تلا ةكربلا هذه نا :لاقو هسفن يف كلملا اًنقزح نظف.نيرهادلا رهد

 رهد هرإسنم ىلع ساجي نم هلسنو هعرذ نم صقني ال هدعو يذلا دعولاو يبثلا ٠
 نكلو هب داج امفو دعو مف هللا عجز ناو هللا دنع نم 3 ةكرب 38 هادلا

 نم لقتنت كربلا تناكف دالوالا نودلوبو نوج وزن اوناك يدادجاو يءابا نا

 الت سل معز هنكلو , ينلا دواد ردثم ثريف هنبا ىلا بالا نم دحاو ىلا دحاو .

 نكي و نيرهادلا رهد يبنلا دواد ربنم ىلع سولطاو هكلم هل موديف جواتي الو 3

 ةنظ يذلا ريغ 5) ليوأت يبنلا دوادل هللا لاق يذلا لوقلا اذهل نا ملع كلم ا 20 ١"

 هسفن 6) يف هليوأتو
 بيس هههتنعفا | « تدر ل.

20 
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 ىلع يصوي كلما اًيقزلل لقو بهذا :هل لاقو ايعشا هيلا هللا ثعب كلذ دنعف]
 وه اماف. ةمايقلا موي نويحيو نوتوع سانلا نا كلذب ينعي ٠ ايجي الو تومي هناف هتنب

 للا قزح ضرف نيّرادلا رهد ىقبي ةنا هنسنت يف نظ ثبح ايجيالو تومي
 ىكي هشارف يف راص املف ٠برلا لوق هيلا ىعناو ىنلا ايعشا هل لاق ام ةعاس

 خسولا بوثلا اذهل نأ : لوةيو طئاطلا ىلع ا نزب اذردخ ءاكح 6

 امو متالعف هللا كَ هنا مث . نيرهادلا رهد ىتبا يلا تننظف ةنم ترح يذلا

 . ىلا بهذا: ُهل لاقو ةيناث ايعشا هيلا ثعبو هتالص هللا ليقف هير هئاضرا يف نم ناك
 كل هذهو ةنس ةرشع سمخ كتامح ىلع كداز دق برلا نا :هل لقف كلملا قزح
 نأ تببحا ناو ٠ ةجرد ةرشع سمخ مادق ىلا سمشلا مّدقتت نا تدبحا نا ةمالع
 : هسفن يف كلملا قزح لاَقف ٠ هيبا زاخا جرد نم ةحرد ةرشع سمح فلخ ىلا 1

 ةتيرطو سمشلا ريس ليبس ةنال مادق ىلا سمشلا مدقتت نا ةييجعب هذه سيل
 لب :ينلا ايعشال لاقف ٠ ةجرد رشع سمخلا هذه اهفاخ ىلا عجرتل نككلو اهتكرح

 000 | الا تراصااءاف : ةجرد ةرثع ضخ كلغ ىلا نقلا عجرت نا ديرا

 طسو نم سمشلا تعجر تامات تاعاس تس مات لاوزلا تقو راهنلا فصن ءامسلا

 رب د ام نسحا امو ٠ ةادغاا ةالد اهعولط تقو ىف تراصف قرشملا قفا ىلا ءامسلا

 ةناف ةدحاو اما نيتالس اهنلخ ىلا سمشلا عجرت نا ةتلأسمو هسفن يف كلما اًيقزح
 ١ مهلامتاو مهللاذشسا ىف سائلا ناك امر ةناثلاو .٠ اهتقير ط ىرحو اتكح لمفش قفل

 4 نمشسلا تراص اًملف ٠ انو الف تاعاس تس راهتلا نم بهذيف مهثيداحاو

 عاتصلاو ماعطلا ىلا تقول كلذ ُْى سانلا جاتحاو تاغ سك 2 ءامجلا لكمو

 تاءاس تس نم س.شلا تعجر (49") ةحارلا ىلا مهريغو لا#تالا باحصاو ٠

 - تمحو رشبلا عيمج ةنينثو كلذ فرع ذئنيحف ٠ ةادغلا ةالص اهعاطم تقو يف تراصف
 ةجرد نم تءجحر سمشلا نا 05 نا هل يغش دحا ال مث ٠ سانلا نع الخف اهيل هب

 كلفلا نا : لو: نككل هتيلكب كلفلا عوجر نود علاطلا ةجرد ىلا ءامسلا طسو

 ةحرد نم عجرف اللب فك ؟كلاو هراوناو هبكارك عيمجب عج عقدنا هرسمأب

 ءامسلا طسو ةحرد نم سمشلا تعجر ول هنا :لوقنف ٠ قرشما قفأ لآ ءانملا طقو

2 
٠. 

 ع



 ا

 واف ٠ ةمبرالا ةنسلا لوصفو ةنمزالا تريغتو جورب ةثلثلا تعجرف علاطلا ةجرد ىلا ش
 لصف راصف ل ظل لصف ناكولو٠ ظيقلا لصف راصف 1 عيرلا ليف 7

 ءاتشلا لصف ناكولو ٠ ءاتثشلا لصف راصف و فيرا لصف ناكوأو ٠ اهو

 ةعبرالا لوصفلاو ةنءزالا تريغتف ٠ عيبرلا لصف راصف 3 7

 نئافدو ملعلا ضماوغ نم هناف ةفرعتو اذه ظنت نا هللا كظفح كل يغبنيفأ 0265
 ةءارق يف نيةمعتملاو سائلا ءالع نع كتلئسم دنع كلذ كل نيدثي و ةمكملا رارسا

 رارسالا هذه لثم فرعي دحا مهي ناك نا فرعتف بادآلاو مولعلا رثاسو بتكلا
 ءايركتللا نم كريغ ةملعب ال اع ملعلا رارسا نئافد نم ةسملعت اع كتفرعع حرف

 مهريغد ةفقاسالاو ةقراطبلاو 00

 قزح ىلا نيبارقو تاماركو اباده ثعب لباب كلم 1)دادلب خوذرم نا بوتكموأ ' ٠١

 سوجملا نا كلاذو قرشملا قفا ىلا ءامدلا طسو نم سمشلا عوجر نع هصحف دنع ٠
 لاق سمشلا عوجر كلأا خوذرم ىأر املف..راونالا رثاسو رائلاو سمثلا نودبعي

 مدد ةكحلطت ةنم ناك خا هلل نوكي نا يخبيو مزمنا دق انلا ىرأ يفا :هباحصال
 ورك ذو كلملا ايقزح نعربلا هدنع رقت ثيحف كلذ نع صحفف ٠ هناخ ىلا ةمزهو, 0

 ٠ لينارسأ نم سأرو بوعي ند مبكر رك ر هظي : 3 اف ثيح مي د)موضاقلا ماعلب ةءوبن 6 1

 اني هل 7-5 اءادهلاو نيبارقلا هملا ثعبف كلما قزح نم عرفو بأه كلذ دئعف

 . ةعم اقرفو هللا
 اًنقزح رختفا نيبارقلاو ايادهلاب كلملا خوذرم لسُر كلملا اًيقؤح ىلع مدق امن

 د ماع (507) هللا بضضخف كلذ مهارأف هب هش نأك ام بناجعو تببلا ةنا عدم جرحا
 دالب ىلا 00 ننهي هب ترختفاو ترهظا ام عيج نا :برا 1 ةئح كل لاقوأ؟

 كلائه ىلا .نوسن ومس ' كلاسنو كعرز نمو قرشملا

 ةرشع ثلث نبا نبا ىّسنم راص لف ىسنم ُهل دلوف كلملا اًنقؤح جّوزت كلذ دنعف]
 نيتسو يلا شاعو ةنس نيسمحو اسمح هكلم ناكف امقزح همسبا ةافو دعب كلم ةنس

 آ1) 0015 . 511818 م. ه8" 201380 5٠

 2) 10 معنءوملسو ءوأ 013 نال 2112105 20 0ءوزئمهم00ه5و 56 05٠
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 1 3 يذلا ةئس نيعبراو ثلث 1)سونوةونف ةسور ةنيدم ْى نامزلا كلذ ف كامو٠ ةئس

 اللا نامزلا كلذ ىلا مورال نكي مل هنا كلذو مورلا روهش يف طابشو رخالا نوناك داز
 72 ةندم نقثا وهو. موي نيثالثو ةتس ةنم رهش لك ناكف كلذ مهفاف روهش ةرشع
 هرجح' عّسرو همكحاو ةعبسلا بئاجعلا نم لوالا بجعلا وهو ٠ 2) نويلوطنق ةيمور

 نم لباب ىلا ىس ىسنم كلم نم ةرشع يل اك ةنس يفو ٠ ةقّيض تناك اهنال هعداخو ٠
 سلا يف لبابب زاصف ٠ ناثنالاو مانصالا ةدابع هتداعاو هبر ةفلاخيو هقافتو هروج ةثك
 جرخآو هتككلمم ىلا عجرف هر ىلا عّرضتو ىّلصف ةنس نيثالثو عست ما ىلا انوجسم
 افنو براا لكيه يف هرّيَص ناك يذلا هوجو ةعبرا هل ناكو لع ناك يذلا مدلا

 بنتك يف ةبوتكم يهو عرضتو 3) نسحب ةنسح ىسنم ةالصو ٠ ةقرحاو لكيلا نم
 دوهيلاو ىراصتلا ١٠

 نيثلثو ىدحا ريغصلا بي راحنس كلم ىَّسنم كلم نم نيثالثو عست ةنس يف رل
 سزوب نم ةيطنزوب تنب ! اذوهي كلم ىسنم كلم نم نيسمخو نيتنثا ةئس يفو . ةنس
 ةئاعست دعب 05 0 افك اع دا دبر تاكل 3 تناك ىثلا كلما

 ريمكلا كلملا نيطئطسق اهددج ةيطنزوب ةنيدم كلما سزوب نائب سم ةئس نيعمسو

 ٠ همساب ةئنيطنطسق اهاممو امباطبحو ابيعالمو اطالب رلكو امعسوو ةنالمه نبا 6

 ةنس ني رشعو اًمبرا هتايح تناكف ةنس ةرشع يتنثا هنبا ؟)هدعب ىسنم كلمأ ثرحف
 يفد ٠ 7)نايقل برعلا دنع فرعي' يذلا يكتملا 6)نوموقلا فرع نامزلا كلذ يفد]

 ماتا جيذملا ىلع ةوبنلا تمت نامزلا كلذ يفو ةنبا اًيشوي دلو نوما كلل رم نسخ ةعس
 نيثاثو ىدحا ةناكم ةنبا اشو كلم نوما تام املذ ٠ ةنس نيعبراو يللاثو ةئائلث
 كلم نم تس ةئس يفو٠ ةنس نيثلثو ثلث سوجملا لباس كلم ةئسلا كلت يفو٠ ةنس ٠"

 1) هدزع هممماتمأا همدتعمت 7777202 201121122 .

 2) 21 + ٠ 7) 10ر16 همن م5ع226 ةا0ء107: عوشخب

 . . 4) لوصم ةانم:2 (م . 67) طقع 0ع 1ع 5ع 211 166126 2110101٠

 ؟) 11 وزع 1عيعملق ؟1لعمكان# ”هدعب : كلم 16 تأ 59 و

 6) 2013م1 13 ٠ 7) 1.686 : نامقلب ني



 ا

 نهاكلا اًمقلُخ ناكو ٠ نوعمُش طبس نم ع نبا يبنلا اينوقوص اننا ناك 2 ظ

 نر كلم 0-5 كلم نم نيثالثو ىدحا ةنس يفو٠ هلو 4 يف يبلا امرا وبا 1 1

 كلم نوعرف عجر م رهشا العمل راق تلا لتقو نينس تن جرعالا

 ةرشع يتنثا كلف ميقايلا يمسو 2)هوخا ميقاوي هناكسه (50) راصو !)اضيا هلتتف رصم 00

 رصنتخب لباب كلم ميقاوي كلم نه يفامث ةئس يفو .ةنس ةرشع ياك شاعو ةنس ©

 نم ةفئاط ىسو سدقملا تيب ازغ هكلم نم ةنس لوا يفو.ةئس نيعبراو اسم 0
 هب هراختفا دنع كللا اًيقزلل هللا لوقكح هتنآو لكما عام عيمج لمحو اهلها 5
 ةمفدلا يف ةنسلا كلات يف رصنتخي ىس نءيف ناكو ٠ كلملا خوذرم لسير هزاهظافا 0

 نوتا يف رصنتجم مهحرط نيذلا ليئا_صيمو ارازعو اًناناح هباحصاو لايئاد ىلوالا ظ

 ة)[مهبام نست موارصلل اا 1
 رصم كلم جبرعالا َنوعرف رصنت لتق مقاوي كلم نم سمح ةنس يفو 1 5

 جبنم ةئيدم نوعرف بزح نامزلا كلذ يلو ٠ ةنس ةرمع عبس 4]) سرامس هدسعب كلف

 نم يفاع ةنس يفو :)نأبكلا ةنيدم تيتس' ةيناث تينب املف تارفلا ىلع تناك يتلا ٠
 مطور هنا سدتلا تو ضن ارغ رضيت كلم نجرب هنا 3

 تام رصنت# كلم نم يلع ةنس يف يثو . هكلم ىلع ىلع هناكم مقاوي تّثو جارخلا مهيلع6٠ ١

 .رهشا ةثاث كلف اناخوي ليخالا ْى 3 وهو هدعب هنبا مخاوي كلمو مقاوي 8

 58 اسوم كابه راصف لباب 8 هايسو كلملا رصنتح ها ؤغ هو ةعاط ن عالم ملف. 5

 نجسلا نم ايناخوي جرخاف رصنت# دعب نم خودرم ليوأ كا نو داثو

 تنب ناشوُس جوزت يذلا 0 8 0 لكأيو هتدئام لع ةعم سلحن ناك

 ايقوداص هناكمم رصدتخي ماقا ميخاوي: يبس ثيحو 6) يبنلا ايمدا تخا نهاتكلا اي افلح 1
 اسس ممم سس سس

 1) 1م ام . 117 1و. 263111 : 11, اع زم نط . 11 طوتمل . 326/1: 2 لان

 ل0322 35010 أان5 1م 287م1 12011 00015105 ٠

 2) ٠ + هال 3) 110 عءان5ل 0ع 06221 [ءاكأان5 12 (00016ع ذل.

 4) ظكوصتمو كمكمانمأ2.  ؟) 2.ءع. 72600[.

 6) عع معهعمءردتم 8 آن . آحدمأءأت5 ه٠ 3111 2003001 6

 الد



 هلال ا

 للا شاعو . ةننياةرشع ىدحا كلف اًيانوت اطيا ىكسيو انتم ماهم يذلا همع
 ىلا ليئارسا ا ل يحال ىل دل كان يلو. ةئس نيثالثو

 || كاست 0026 هو د ا هلا

 9 7 وورد ا ب ا اا ل 86

 3 امهافخاف ةياربلا يف ةصن ىسو٠ ناك يذلا برلا توباتو نامزلا نكسم ذا لباب ىلا

 مويلا ىلا 2) ادحا امهئاكم ملعي ملف ةراغم يف

 1 1 0101017 و روم نامزلا كلذ يفو

 ةعبارلا ةازغلل ضيا رصنتجم دعص ةئم مانا ةريشع يف رشاعلا رهشلا يف ايقوداص كلم

 ةئسلا كلت يفو . دوهملا كلم ايقوداص كلم نم ةرشع ةيداخلا 2 ىلا اهيلع ماقاو لع

 لكسشلا قرعاو سدقأا ثدب ىلع بلغ نيرشعو ىدحا ةئس رصنت كلم نم يه ىتلا

 ةناعبرا قرتحا نا ىلا دواد نب ناملس هانب يذلا نامزلا (515) نم ناكف ٠ رانلاب

 نينثا ةنسلا كلت ىلا دوه اطبس كلف نم عيمج نوكيف ٠ ةنس نونالثو عبراو

 رهشا ةتسو ةنس ةرشع يناثو ةئامسخ مهنس غلبمو اكلم نيرشعو

 ةعبارلا ةلودلا ّْ ١

 نينادلكلا كولم ىلا لئئارسا كولم نم ةلقتنملا

 ا ش ةدراخلا مهنم ناك ةنا ةاورلا تربخا ةبينن ةسائرلا ةعدق ةما نوينادلكلا

 رصنتخجم ناكو ٠ لدحلا يفاب ما> ينب نم ناعنك نب دورغ مثم ناك نيذلا ةربامخلاو

 مهتيقب ىسو اريك ع متم لتكقو لمارسا يفب اؤغ يذلا وهو هدالوا نم

 مهويلغو سرفلا مييلع تربظ ىتح لباب ْي 4)نيناريككلا لؤي و احتفو رصم ازغو ٠

 ناكو مقرا تسمطو مهرابخا تسردف مهنما ريثك اوداباو مبةككلمم ىلع

 1) 8. 6«. 10095٠ 2) ©0012. :دحا
1 . 

 3) 1هءدختع هط هنعمل طاتد 4797065. 4 همن وينادلكلا .



 ا 00
 000 2 يدواثلا سوماطإ متع امام 1 يذلا داصرالاب نوناعب | نوينادلكلا : 1

 نطضلا |
 ني رخآو ةئهككلا سد اينوفوص 3)نازر ونب ذحلا لباب ىلا ليئارسا ونب يس الف

 مياتقو لباب ىلا مبامحف اذوهي طبس كلم ايقوداص عم بعشلا ءاربكو ءاساؤرلا نم نم

 8 ا ناكو ىعرلا يف ندطي لباس هراصو هملب حبذو ايقوداص ييع روقو كانه ه

 ايمرا ةّرين هيلع تتاو ٠ 4) روصلا فاح هتثج اوحرط تام اًملف ٠ ةنس نيثالثو نيتثمثا .
 سدتملا ثدب يف ىقب نم (ماف ٠ وزراص ايناخالا ايناخوي راص نا] :برلا لاق يتلا يلا
 يبنلا ايمرا اواتَقَف رصم كلم شرفوا ىلا اولزتو ينلا امرا اوذغلا مينا درا

 ناتئامو فالا ةغبرا هباتتك يلو ةنس نيثالثو لاك هتوم ةتدداكو نفدو كانه ثتامو 3

 :ةيآ ةرشغ ثالثؤ ةئامو:ى لا كولملا فس تاستك نوكيو :ةءانوسمحو نتن 37

 تبا ثالثؤ ةئادسنو فالا ةثاث 6) نيمايربد رفس باتكو |
 ربق يف كانه نفذو يبسلا يف مهو هولتقف يبنلا اًيقزح ىلع دوهيلا اضيا 7)اويثوو 232020200

 فالا ةمبرا ُةباتك نوكيو ةنس نيرشعو يلا يذلا لاقزح ةون تناكد٠حون نب ماس

 هشاح ىماو روص ةئيدم رصقتخ ُ لماق نامز دعبو ٠ نأ نيعسسو سو ةئائالثو

 عل ُط روص لها كلذ 8 8)اوأر ام اف ٠ ةندلا اوغلب ىتح رحبلا ىلا ةراحطا اوعمجف ١ ا

 ةابح تناكرأ فرصناو روص كلم 9) مزيج ذخاو . نفسلا يف اوجرخو رحبلا يف مه ءيش 0

 دحاو مه نيذلا اذوب. كولم نامز عيمجف ٠ 10) روص ىلع كلم ةنس ةناه 0) مريخ 03

 11٠٠ .اكلم نورشعو

 مل ل : يتلا داصرألا 6 2) ط6 يدولكلا 1

 1) ]1 ععو 0700019 41 0و 8 وعلا 0

 5) هزه (عاكأانك تهمل مأان5 وأ: هلااتلأغ ةياعمت 20 !10ءنتط لعمعطأ

 ( 200361/11:16): م16 اهوءدل سم :اثئاخ الا 6) 11. عب 0010 /7770119614.0:

 7) (ن0م,86. :بثوو 8) 1.686: ىأر 9) (0011.: ماريح /

 10) ذاع 6هطعأ (ءةاكأاتذر 101[ الادأأ 5عععق "11 ؟ع8عاه2556 500 300110103 ٠

 11) 106عوأ هان 6110015 20110110 58 ٠



 ١ ”ةرؤل ةنيدم نم مهفارصنا دقن صنت وضل دبا يف رصم ضاا تراضآلا ١

 2 ٠ ةنس نيرشعو اعبرا كلم لكسحلا قرحاو سدقملا ثنب رصنتج برخ نا دعب نمو

 - وهبراص ىتلا ةنس نيعبسلا باسح 'ىدتبي هكلم نم نيرشعو نيتلثا ةنس نف
 7 يه يتلا رصنتخب كلم نم نيثالثو عبس ةنس يفو . يسلا يف لبابب اهيف ليئارسا

 ١ نم يذلا يظعلا مئصلا (525) كلذ رصنتخ لع مهيبس نه ةرشع ةلاثلا ةنسلا ه

 03 ارزاعو اناناح 1) فرع مئصلا كلذ ٠ اعارذ نيتس ءامسلا يف هعافترا ناككف بهذ

 0 نم ىلاعت هللا مهمّلسو ةنم اوصلخف ميظعلا رانلا نوتا يف اوحرط نيذلا ليئاصيمو

 37 3)سافسروب وه يذلا 3)]سوةدسوي نييناثوملا ندل فرع نامزلا كلذ يلو. 0

 ةدحاو ةئس هدعب خودرم لوالادلكا كلما تامل لاثمالا عض

 : > كلاما نم كوالا ةنبلا فو : ٠ ب) راصسطاب كلم مهيبس نم هس ٠١

 : ةنسلا يو 79 رحبلا نم كعصت 52 ىلا تاناومحلا ماثم لاناد ىأر 4) راصسطاب

 7 6)ناكدقوأ عفترم عضوم يف سلاج وه اغيبف اًمينص أّيه 4) داصسطاب كلم نم ةيناثلا
 | ١ ١١ قا تيكر هظ اه هيرش 0 لككيه نم اهومب: اوناكيتلا سدقلا ةينآ جرخا

 انوتكم باتكلا ناكو ٠ ةتباصا يتلا ةمقنلاو هب لح يذلا مالا بتكو هلباقم طئاخلا
 كلت يفو ا شب كا عمو هكلم دعو ىضَحأ ر ثلا ددع يمدح نا :لاق اذكه ٠

 سرفلاو يدم لآل ةككامملا ذخاو هلتقف يسرافلا 8)ينيادلا شويراد هياع لخد ةيللا

 ش 9) هنكسم يرمعل ناك نينسلا يلك نم هنا 1-0

 ةنسلا يفو ٠ مهبأس نم نيرشعو ياك ةئس يف 10)شازنشحا نب شوي راد كلف

 تندو ١ 1)نينسلا تبرق دق ةيآ هل نيت ثيح ىنلا لايناد ىَّلص شويراد كلام نم ىلوالا
 ةنس نم اهأدتبمو لبابب ةيدوبعلا اهيف مهيلع هللا ضرفا تلا ةنس 12)نيعبسلا متي نإ ؟

 1( 1ععع:هف ةرع 2) 1112 (ةضأانالل (200ع)2 8 1011113 م1320 112112110111013 2

 معجوزإا. 13) 106«. 4عومرجم ةءريجم عوام. 4) الانأأ ءءعوعيم 2115507.

 ) (ر/“.]ط)همنعإ., ك.ال1آ1.2 6) 5ععلبصلدصمن١. 7) آ>عمتعا. الآ

 ظ 8) آ.ععع: يدالا 9) ”1ءركفت5 كرمان مأال5 566 )10  8:شارتحا

 د3 : :11) (0011+. : نونئسلا 12) 0001+. : نوعبسلا 5



 هس ١٠١١ --أا

 ةالص هللا لسق ثيحو ٠ يبلا ايمرا 5 ود ءادتبا تقوو اشوي كلم ع نم ةرشع, ء يناع

 هل لاق يتلا غيباوسلا نع هأيناو ةكئئاللا سئر ليثاربج هيلا ثعب ةعرضتو لايئاد 3 ٠

 3 :|نيريكتملا ناهزلا كلذ ىف اوكلم نيذلا كولملا نعو سدقملا تدب بارخ نعو “

 دسالا عم ب ىلا يف لايناد حرط نامزلا كلذ يفو٠ يبننلا لايناد ناس 1

 ماقاف نييلباملا كلم شوي رادو يدم كلم سوغرطسا لتقف يسرافلا شروكماقو. 5
 (52 7 شروك كليجا يب يبس نم نيثالثو ىدحا ةنس يف سرفلا ةكلم 3
 يبس نم عفاف ود قلطأف صا هكللم نم ىلوالا ةنسلا يفو ٠ ةنس نيثالث يسدافلا . 5

 مهرما نامزلا كلذ نمو ٠ سدقملا تدب ىلا مهب ثعبو مهقتعاو اهلا نيس ذوييلا د
 اوطاحا دق اوناك نيذذلا ممالا لجا نم كلذ منكم ال اوثكف برلا تعب اوني نإ |

 500-50 تس ةنس يه يه يتلا فصائمسا نإ شويراد كله نم ثس ةنَس ما ىلا مبا“

 دوهيلا نا نظي 3)ذا] دحا الو ٠ 2) انحوي لمحلا يف بوتكم وه ين ميس 1

 سشويراد كام 0 ةين املا ةيلا يو ةئس نيعبراو 1 كلذ ناينب ْي أ --_- 0
 مانصالا تدب ىف منصلا ناهك حيضفو كه امدنع ةئناث عامسملا ٠ 5 4 لايئاد 2 ا ظ

 4) نيدتلا كلذ لتقو مهدي كم رظاو نشكو 3

 ادحاو عيباوس ةثاث ينلا لايناد ماص شويراد كلم نم ثالث ةنس يفو 06

 ليئاربج هنلا هللا ثعمف لوألا ريشلا حاف نه مايا ةعبرا يف موصي الو اموبنيرشَعَو |

 6) ينب و ينلا لايناد تام ةئسلا كلت يفو . ؟)هتفاح يف عقوو لايناد ىشرتساو كالملا ٠

 ةئامسو فلا ةباتكو اذوهي طمس نم لايناد ناكو ٠ لباب نفذو يبسلا يف ليئارسا ٠
 وه قوقحو نوعمشس طمس نم يبلا قوةمح نامزلا كلذ ُْئ 3 ناكو ١ هب 1 نوسمحو ٠

 مابا ةلعفلا ءادغب بهذي ناكو ٠ رامح ىلع بكار وهو هتيصانب كالملا هلع يذلا

 لا هب لصو قد لباب هب غلب ققح سدقملا تدب ضردا نم برلا كالم ةلمحف ةاضللا 0

 1) 15هعاع ط26ع524 1ءاكأان5 نسب 5-1

 ٠ (زر“ . ظادمع . ل0ةصصأق ]1 : 20 3) طومان ن1 طععم 2علان2034 )2

 آدومتعأا5 م«0مطعأاوسترع . 117 و) 1010. ء. 1106 )4

 6) (20:.: وشو
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 ٠ كالم هدر مث راح وهو ماعطلا هيلا لصرف ءادغلا ةعمو بِلا يف وهو يبنلا لايئاد
 3 1) سدقملا تاب ضرا ىلا برلا

 7 يفو ٠ ايشاراب ني ايرخزو يوال طبس نم يبنلا يجح أيات ناك نامزلا كلذ يفو
 ةدحس نع ٠,: ةيسوحلا ميلاعتلا عضو يذلا كلذ يسون ا هديا ناك نامؤلا كلذ

 كلذ يفو. اذه انباتك يف اهفصن نا سيال هحتاضف نم رخأ عم رصانعلاو رانلاو ءامل

 عاّمص 3) نورّباو سدي ونمسأ فرع : نامزا كلذ يفو ٠ سروغاشب ميلعت رهظ نامزلا
 (58*) ةئس 4) نيعبسلا تت يسرافلا شروككل ةرمشع تس يفو ٠ ريبانطلاو ناديعلا

 اكللم زيك تام اللف ٠ يقاويلا ثل3 ةنس نم ًادتبا يذلا لوالا يبسلا ءدب نم يتلا

 يفو ٠ نيدس يناك كلف 6) نييناربعلا اوعزي يذلاك | يلاقلا رصنتخي وهو 5) سذويف

  يفو اهتديكم- لباب كلم 3)سيراب رغل تلتق ىتلا كلت تيدوهيا تفرع نامزلا كلذ
 3)قادري نبا عوشي ليئارسا ينب عم ناكو . ةبآنوتسو يناثو ناتئ امو نافلا اهباتك
 7) ىلا] ازغ 5) سدونق كلم نم تس ةنس يفو ٠ مقايلا سدسقملا تيب يفو نهاكتلا
 سمح ةئس ىلا متكلم تاطب و رسعم كلم 3] سويسونةم لتقو اهيلع ىلوتساو رعم

 نظو ملكتملا رجلا 3) سومسق عطق نامزلا كلذ يفو ٠ شويراد كلم نم ةرشع
 نمو ٠ ريسا ةعمسو نيئس ثلث سوجملا كلم ؟) سدون# كلم الف رحسلا رارسا هيف نا

 ا” اذان ةيسلا ىو ةنس نيالثو انس فصاتس نبا سويراد كلم كلذ دس
 ظ ظ ةنس 4) نيعسسلا تّمت هكلم

 ريبدتب ريزولا ىماو اهنطب ىلع جاتلا دمع لماح ُهَنأ رماو زمره ةافو تند اك لبق ٠
 يحاون ىلع برعلا ىلع راغاو كلو 8)تششخطنا يتسو ادلو هل تدلو ىتح ةطاسلا

 املا نيعبس فاتك علخ مث لتقلاب مهكبتنا برعلا ىلع راغاو بكرلا كردا ايلف سراف
 ناو تاغصملا سلو روعشلا ءاخراب رنئايح برعلا .ىماو و) فاتكالا يوذ يمسف

 1( 17106 طوصتءاتو م[0مطعأتومل, 2117 : 2) آ1.6©<

 3) (00ه10م18 20201842. 4) 0021.0 :نوعبسلا و) 121 عم0ل16

 00 016 --ت املا معزي ا” 7) ععلسملدغ. 8) 5ذؤ 00026

 9) آععع: فائكآلا اذإ 5هل 422065 ممم فص عماتسمأ 0ع عموم وأع لأم.



 0 ا 31 : ات درو 1 تفسيرا ....يرمكألا 0 7 4 كا ” سا 5209 رن. ل 1 9 دباتاعإل ن#إ“ تكا نعيد اكح ةاندللا نو 7 5
 / : : 5 0 1 2 4 0 ل ا

 5 : ا 5 5 3 1 هك هديت

 1 0 ديت هاون 1

100 

 كلم نذاب لا ليلا اويكريال نا آ1]) رعس ثدب ادعت

 هنم مايا ةثلث يف راذا ربش يف لكسملا اين ١ مث سوي راد كلم نم تس ةنس يفو 7 ل

 ةيدوويلا ديتسا تناك نامزلا كلاذ يفو ءروصملا 2|نيسوحود ناك نامزلا كلذ يفو '

 اكو ديتسا مع يخنرم ناكو 3) نهاككلا اسيخاداب نبا يبنلا ايدرا يما نبا يختنرمد ٠
 أدت ناكو اس 0 ينثالا دحا يلا اي امالم ادت نامزلا كلذ يفو ٠ لباب يبس يف ' 8

 : 0 فورعم يبن لارسا يب يف مب م ايخالم تام ايلف اذوهم دالب يف 1

 نوككيو آ نيعب راو جاو ةثاومو فالا ةثالث 8 رشع يذالا باتك عبج

 ةءا نيس و اعيزاو:ةناّتض راسا باك
 كاغو سانا ةنيدم ىلع بلغ كلملا شاريشحا كلم نم ةرشع ىدحا ةنس يفو 31

 ظروفا كلذ دعب نمو ٠ فصنو نيثلس هدعب نم هنا كلمو ةريثن ك نيادغ لش

 عفو نامز را كاذ يلو ٠ ةعس نيعب راو ىدحا كلف خويردا يحسو 921 ملا لب وطلا ش

 كلم نم 6 ةمس يو ِ 2)سيسقا ايمسا .ناكو 2 عا راها 0 ءامسلا ع اك 3 ١

 قفسو اذوم دالي لبا كعصي نا مالا ىعا 4) ارفس ارزع سمعأ كلما تش افلا 0 7

 يرافوأ2١) دادوب نبا عستوب تشدلا | توام ةسائر ْي (03 ”دنيدجا برا 0 1

 بتكو ٠ ارهاظ ظفحلا نم ءاينالاو ةيروتلا عيج بتكتف هيلا ىحواو اذهو) رازعل ١

 دعب نم رسثع عبولا 000 وه ارزعو 5 نم بعشلا عفترا فيك فصي 5
 تانآ يىلاعو ةئ ةناغاعو نيفلا ار ررع باك نوكفو نوراه .

 1( 5: نعشلا تويب

ٍ. 00111101 (2 

 3) 2122م 5120ه ءطمعأ ععمع21هج15 صوص و02040( .ءانته 115 نان 0 عم ذم 7 ٍ

 كورت مانو ؟ع؟عاتات هانا ( نت“ . نط. 11/675 ]1: ٠ ش 3

 4) »ع ةو23عم |ًرهه و 8. ايارزع

 5) 1 هاكغا15 00110مأ1ا15



 .١ 00 واوا لطم نأ ممول اي تيس ربل خا ا داس يلا ديوك للا ل لا ا ا

 ل 4 7

 ةسماّلا ةلودلا

 انوا كرا ىلإ نينانلكلا كراح ني 20 لحمل

 33 مهفرشاو اًراد ممالا طسوا مهو خذالا زعلاو خماشلا فرتلا لهأت سرفلا اما

 - ةعانصب ةغلاب ةبانع محو مهمواظم نع مهملاظ عفدتو مبعمجت كول مهسوسأو اسيلقا
 - نافوطلا دعب كام يذلا نا: مجعلا ءارلع ضعب لاقو ٠ ةيدق داصرأ مهل ناكو بطلا *

 7 رفحو قرطلا حالصال تالآلا داو سراف لزني ناكو حون نبا ماس ينب نم ترمويك
 كلم نا ىلا مدالوا يف كلملا لاز امو. عابسلا لتقو ناويملا نم لكوي ام حبذو رهثالا

 ٠ يكشا مهلوا ةيناكشالا تكلم مث. ةتقو ردنكسالا هازغ يذلا اراد نب اراد
 2 .ترهظ نا ىلا مف كلملا مادو ٠ ةيهاشلاب ىّمسَن نم لوا وهو يكشا 3 ديالا صعا م

 0 ننحاف 2ك بصح ينب نم ناساس نب كباب نب ريشدزا مهلوا نييناساسلا ةكلمم ٠

 '" داق نب رانربش نب درجدزي كلم نا ىلا كلما هونب ثراوتو لدعلا طسبو هريسم

 الا كولم رخاو لداعلاب فورعملا ناورشونا ىرسكحح نب زءره نب زوريف نبا

 يف هولتتف اهل مالسالا :) اوكلمو اهروما تقافتو ةلودلا هيلع تضقتنا كلم اًملف
 1 5 ١

  رظنيل بهذف 5)ةيلقس نم ناكيذلا يكتلا 4) سويلفذونا ناكنامزلا كلذ يفف 36٠

 ىمد ابهتقرعم نيفد ىلع عشب ل الف ةراغم نم روفتو عبلت تناك ران نع صحذيو
 7 هذختي ناك يذلاك هلا سيل هنا فرُعو حضتفاف اهنم اجراخ هءاذح ينو اهيف هسفنب

 ٠" 6)سوطيلف رهو نويدو ءابطالا طارقب و سيطارقعد فرع نامزلا كلذ يفو ٠ هباحصا
 ١ رشع يثا اهنم اويتكو اهنم اوخستناف ساننثا ةنيدم ىلا مورلا ثعب ناهزلا كلذ يفو

 6 ١

 "7  ىنبي نا هبارش بحاص اممخت كلملا ثعب تششخطنا كلم نم ني رشع ةنس يفو

 "200001 ةلكءاننو 8:ةلقتمل )2  اعد تي 3) 0201: . كلمو

 4) 5دءعرمتمو هوا 0ع 6006 5) 502 : ةيلقص
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 كد 1 ٠و تك 3

 ربزو ناكو. تششخاطنا كام نم ةنس نيرشعو سمح ماع ىلا كاثه ثملف سدقملا تفي 0 , 8 86 , ٍ 1 5 .4 80

 تناكيتلا بورحلاو ةيدقلا ةوادعلا ركذتي ناكف يقلاعلا َناماه كللا تششخطنا 0
 لانكا مهك اله بلطي ناكو مهيلع اوظنحف ةقلارعلا نيبو ليئارسا ينب نيب ٠

 كلملا نم مهبعشلا ل
 تونك ةسائر يف اهروصقو اهطالب و !هقاوسا ؛])سدقلا ناين 3 ةقسلا كلت ينو 303

 زان نم ران دوبلل نكي ملف سدكملا تب ىلا ام دعص ثيحو“ 6 نب عادنوب

 2 اودخا لياب ىلا | وبس ىلا مايالا رقم ين رغ اران هلل اوبر نا اوقرفو سدقلا 00

 ةيمافا ةئيدم ىرق ضعب يف رثبلا كلذ ناكو رب يف اهو>رطف برلا سدق ا 7
 ريبلا كلت 3)نايس نم لمحف كلملا بارش نقاط يقل لان 2)نيبصا ةيرقلا مماو ِ

 نايسلا كلت عضوف اهبف تحرط دق راسنلا تناك ةنس نيعبسو عبرا دعب نم اهئيطو ٠١
 4) رانلا هنم تدقوتساو حبذلا قوف سطملا ىلع نيطلاو

 ةتئايذم ُْ 2( ئاطسسب سطا رمس فرعو نوطالفا دلو نامزلا كاذ فو

 ماقو 7) تاف 6) نوني رف يتسأ نابرصلا يف ؟)بملب ناك ةنا لجا نمو ساقتا
 ثدح نامزلا كلذ يفو٠ ةسوجرملا ةئيدرلا ةميلاعتو لاعفا (54) رهظاو نوطالفا
 مويعسو 0 ين عيش 2 5 0 ههس كلل ديو :ناماه 2 ٠6

 1 هلل

 قف كلل كم الا ةلتقو شم 8 يقيلاعلا كي 23
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 تششخحطنا كللا ريزو يقيل اهلا ناماهو يلا ايمرا يخا نبا يخترع يخا تنب 1

 هحضاخ ميم ريثكلا ميعنلا هيف دعا اعيد 7 كللللا ت تششحطت ا نا بوتكم : م

 1) 8:سدقملا تنب 2) (00:20م12 200103. 3) 11.6. 1/4102 ع 5]]* 1 : .٠

 ائمه 4) 'ر# . مهم . 1 11581 5ععبمل1 113ءءاطقط ةعمرنسم ز 5عل هتطتا ذ6أ ه3هكان

 06 ]5عم انطأ ؟ععمص ]05 116121 18115 ٠ 5) .1هعصق 01916ءانعو م6 بعلب

 6) 105616 ؟انأ[ نوتنوق 2. © . 761/01 ٠

 7) م0256 طلع 0ع 5065365 طممتناع ؟عاععأ ةتتعأمأ“ 631132015080147 أوغن. 9
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 لسا 9 ." ا مح

 ملف هدنع مدقملاو كلملاب صاخلا ءارزولا سائر ىقيل اعلا ناماه ناكو هداوقو هئنارقو

 هس يف كف . كلذ هسلجمو همري يف ةغلب الا وبلا عارناو معنلا نم عيش كلللا عدي
 يقستو ةيقستو هيلا ريصتف يتْسو ةكللا ايمتت ناالا ٠ يش هتذل نم قبي مل ةنا : لاقو

 تدر هباحصا سلجمو هسا>م ىلا ةيئأتو عتصتتو لكشتك ع هب احصا

 . ناك ام عبج هاسنا !ًديدش اع كلذ هّمغف. . ةعطقاو باولا نم نوكي ام عنش | هيلع 9

 هواسلجو هبا حصا هئع فرصنأذ هكلم مايا يدل ونت سل

 نا ابكلم نم ةكلملا تشو ؛زوتحش دعب نم رما هلا لاقيو ٠ ٠ هنزؤ>و ُهَّمْغ اوأر ثيح

 بص هكلم يف هدب, تحن ناكو - أ ارما فلا هككلم يف نم عيمج نم راتخو هل ذْخَتن

 01 يهل! حرم هيلع واق نع لف 4 2) رات نا هلسر وأ .٠ ةيدم نورشعو

 ان راتخي نا رما 5 نوف دولا راتسا تناك 3) نهرتخا الف لو 8

 نوامكا نم .- ةنئاملا نم رات نا رعاو ْنهنف راتسأ ت تناكو 1 رعا ةئام 18

 كلك ةرسعلا نم رات نأ: مث نهيف ريتسأ تناجحو 0 الاجو 0

 القعو ًالاجو اًنسح نهلمكاو نهلضفا ثلثلا نم راتخي نا رما مث نهيف ريتسا تناك
 ايسح اهقوفي نم ءاسنلا يف نكي مل هنال يخنرم يخا ةنئبا ريتسا ثلثلا نم ريتخاف

 كل ًالاجو ٠

 تلخد ايلف . كلملا ىلع لخدتو ًاموي نيثالث ايتو عّنصت نا (54") كلما ىماف
 نم حاب ن نكي ملف كلملا بأي يحرم مزال 0 تاكف ةكلم تراص

 كلملا تش شخطنال لاتخي نا دارأف | ديدُس ع 4)هَّمغو كلذ دنع ناماه نزحو بابلا

 ا ةوطرتخ ليهو ةمأ كلملا اها كتكلم يف : : هل لاقف هلقع يف لخديو هملع هوميو

 ش نم هكلم نئاد. يف نم عيمج ُهنم عاتبا ىتح هب لزي ملف ٠ ليئارسا ينب بعُس نم ”

 ' تقول طورشلاو كلما نيبو ةئبب باتكلا بتكو هل ةمدق مولعم لاع ليئارسا ينب
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 1) 17ه: معمعورلمو ع طعطت . مسرد 7ه] وزن . يسم 7260011 ,021122511

 2) 18: بثوف , 10:66 16ععملانال ثب و 025267514 : زهقان معا 0111ج 761+

 طاتصص |وراتخي نأ 71 موه341015 202062 512عان] 3866 هلوسر ْؤ

 3) (001:. : نهراتخا ؟6آ نسوراتخا 4) 8: كلذ 0 ناماه نزحو ين



 ا

 نأ م 5 كلما ندم 6 8 هلا ٍِح عيج ل كلذ ْى ثعبو دود ِت امزو 1 7

 0 اك اذا نامؤلاو تفولا عواب كدعع ليارسا يف نم كاتم. 0 م واخ ظ

 ٠ هلزم يف اهرّيصو يحنرم ابيلع باصيل اءارذ نورشعو ةئام اهوط ةبشخ دتعاو
 كلما لَو ىلع ا 5 كلما مادخ نم نيمداخ يا هنا كلذ ناب ايف ناكو 3

 خانثا رحالل لاقد 1 )ناثعي امهددال لاق 2 كارت اللا نما نم ان اكو هتصاخا ند ع

 ةكلملا ريتسا مع ع يخنرم كلذ ملعف ةلسدللا كات ف كاملا لت ىلع امر م أو 2

 كلملا ل ةحيصنلا عفر ِق كلأا 4 هتمزالمو هترباثأ ةحرطاولا لئالدلاب ؛ ةهدنع ررقدو 0

 ال امهر دصرلا اهيلع كلما عضو ليللا يف ناك ايلف ٠ امهدادعتسا ىلع لئالدلا هاطغاوا 00

 هيلا 13 تناك ى لا لئالدل | ع نيح ا اهلاف اهخمق فرع لق كلما نا نايلعي

 كولما ر امخا يف 0 ةحيصن نم ناك ام ىتكو اهلتقب كللا ىماف كلذب هل اًرقاف ٠ ظ
 ريسلا بتنك نم 0
 هيلع ارقي نا صاف مون 2) هيجي ملف يلايللا ضعب يف قرا كلملا نا بوتكمو 3

 هتحصنو ىحكرع ةصق ىلا غلب نا ىلا هنلع أرق بتاكلا لؤي ملف ريسلا نم كوم ا رابخا

 4 هيفاكي 1 1 ليقف ٠ ٠ لجرأا اذه 3) انفاك اذا: تفتاككلا كاللا لاننا | آ

 ٠ مانف 6)هيلع 4 هترلغ اغ كلذ كلذعف 4 أو | رمأتل ادع أ ل نا صا يتب كلما 1 ١

 ناماحل كلملا 5 هيلع لحد نم لوا ناكو هرب زو ناماه هيلع لخد حمصا ايل :

 ةفي رشتو ةتمركت كلملا (55”) ىحا لجر 5)تافاككم نوكي نا ىرت اذام : هريزو

 لمح نا كلملا ابنا ,)ةتافاكم:لاقف ىم هب ضخا دعا نسل: هس يفاناكا
 روش هتيباد ماجلب دخأب 0 نو نوكيو هسار ىلع كلما 4 عضوي و كاما نا ىلع ُ

 - هني رمثناو ا ري 00 بحأ 3 0 اذاكيم اذه : لوقو ةندملا دب فواطب ؟

 كلما جات عضو كلملا ن 0 ىلع ُي رم 0 كتاععاش ركل د هل لاق

2 

 1*1 : ناش د( 1 0 11

 ) 5هرلطو : همي 3) طم انأفاك 4) 5هءلطع: ةئفاك

 ؛) 5عاطء: :ًافاك

 1701 0011م8 5 016” ةلسإ هتبلغ (6
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 0 جرخف تلق يذلاك ه لعفاو هاد ماجاب ذخو هقنع يف 1) رئثرلاو هسار ىلع

 : ؛ ارضا 4 تلاق ابينك انيزح هلزنم ىلا فرصنا الف.كلملا هزم كير لعفو كلملا

 1 ومو سعّس يا نم : تلاّتف ةصقلاب اهربخاف٠ اي زح كارا يل امو كءارو ام

 ليئارسا ينبل هللا ةرصن يدق ةرمالا تاكذف . ليئارسا ينب نم :اهل لاتق ٠ لجرلا
 ١ َتلَكَو لفارعل يفب بعس نم لجرلا اذه ناك اذا اما: ناماحمل تلاقف ةقلاعلا نع 5

 ركذت يحرم نا مث .كلادب ام تاعرصلا نم لبقاف هيدي نيب 2) عرضتو عقت نا
 اي ارعما ينب بمش ةنم عاتب ناك ايف كلملاو ناماه نيب ناك يذلا لجالا برق

 . كلذ يف ةلاسرلا ايلا ددرو كللملا ملكت نا الأس ةكلملا ريتسا ىلا ثعبف مهلتقل

 2 نم كللا مادق 4)ابارث نم لك نا تناك سرفال 1) يذلا كولملا ةّنس 2 رارما

 ش كلذ نوكيف هيدي نيب يذلا (1 | دولاب يحري نا الا هساد ؟)نيفايسلا ذخا هب وعدي نا ديغ ٠١

 6-2 اهسفن ىلع رذحت كولملا ةّنس نم اذه تاوذت اذا ريتا تناكف ٠ لتتلا نم اًنامَأَو ةمالع

 . نيدفتال تنكنا : اهلا ثعب 6) ا كل يف اهيلع علب ابمعيخترم ناكو
 مهصالخ فطلي مههالا برلا ناذ ليئارسا ينب ماو برلا بعس صال كسفن

 كنا ينظت الف ناماه لد نميف لف نونم حب دق نمض ِتنا ٍكناف اذه عمو

 ءاسن راكبا عييمج ىمأيو يلصي و موصي نا كاين .اببت يجرم ىلا ريتسا ٍتشعف . نيتلفت

 . مالا ةثالث ريتسا تماصف يلايل ثالثو مايا ةثالث ام بنل ا ينب

 72 تعدو تّلصو دامرلا ىلع (55") تدحو حوسملا تسيلو ةالصلا يف يلايل ثالثو

 ١) رش نم ليئارسا ينب اببعش صالخو كللا نم اهصالخ يف هيلا تعّرضتو هللا ىلا
 ظ ناماه
 سابل ةككلملا ريتسا تسبل اهموص تضق نا دعب عبارلا موسيلا يف ناك الف 3 ٠

 ردابو نولجاو ءاسنلا نسحا نم تناكف هسولج ثتقو كلملا مادق تارتو كلملا

 اهيلا كلملا ردابو كواملا ةمالع ناك وه يذلا ج)ردمحلاب كلملا 0

 1( ©6011. : ريزلاو .« ووبع . ادم 2) 8: عرضتتو : عرصتو 1] «ب016 ٠ :قلا

 4) 620011١٠ : ىءارت 5) .601٠© : نوفايسلا 65 تاطانت

 7) 1015 001110م08 ز هأ5 . 50م58 روج 1011 7 5-50 © 5)ل15. |يويم 24700 . 9 ١"



 تب ا[ ىلا ٌْ ْ

 هر يف ان عضوو اهدخاو هسلحم ند كلملا مأقف ٠ اهملع 1 | يثغم ضرالاىلا تعقوو 5

 . كتجاح كلملا يلأسا : 0 هسل# يف هعما 0 قح اهلمتحاو اجو حسم لس
 اهل لاق هءادغ ىضت امف ٠ هريذو ناماهو ره يدنع كلملا ىدغتي نا يتجاح:هل تلاتق ٠
 ناماهو وه ًايذيا ادع يدنع كلملا 00 هت نا يتجاح : ا ٍكتجاح يلس : كلل ٠

 ل ءادغ ىضق ايلف ٠ هريزو ناماهو وه دغ نم اهدنع ىدغتو كلذ ىلا اهناجاق مر ١
 ناماهو وه أضيا أدغ يدنع كلما ىدغتي نا يقجاح : كما ٠ كتجاح يىلس: : كلما اهلا 8 ٠

 حو كللا "ناك يف عقوف ٠ هريزو ناماهو ؤه اهدنع ىدغتو كلذ ىلا امءاجاذ هريذو 5 ٠

 ري 0 كتجاح كلما يلس : اخلاق ا ىذق ايلف هرب زو ناماه ٠ نم ةريغو 2

 :اتمأو اًههش لاضتتساو !نا شتا اهلتق لجأ غلب دق نأ نوككت ةجاح او: ةكللا 03
 «|دح نم :تلاق .اذه لعف يذلا نمو : هياغ مغلاو نزلا ه 4م غلب دقو كلملا اهل لاقف ْ ظ

 مل | نم كلملا نطب قلطتساف ء.اذه كريزو 0 يلثم كل نوكي أ تل 0 ا

 لتي و ةكلملا ريتسا ىلا عرضت ناماهع ىأرو جرح 1 ١ 32 جرخلا ىلا 5 نزااو 1

 باطت تنا اه اضياو :ةريغلا هتذحا دقو هل لاف جرخ ثيح كالا هارف اهءلجر لفدا 2
 يب 0 ءاس ةالصو ةكلأا ريتسا ةالصو همايص لبق ى 2 م ةؤاص هللا عيضوا .انييع !َ

 ةيشخ يخنرا دعا دق ناماه نا كلللا ىلا عفو ٠ ناماه بلص كلملا ىماف ليئارس
 كل ىلع ناماه لص نا كاملا عاف اه اع هماصيل اعارذ نورشعو ةئام كَ

 يقيلاعلا ناماه ةديكم نم (567) مهمل آسوأ 2)ليئارسا ينب هللا صلخو ةبشنخلا ٠
 مم ناتئس هدعب يلاثلا ترش هدطظا كلف نيديلا لبوطلا تششخطنا دعب نمو

 ةئس ةرشع عسل 3 سنوي سوي راد كلذ دعب نمو ةدس سون دعس هدعب نمكللا١ 1

 كلم نم 0 ةئس يو ٠ ةسدنملا ناس سدسافا راص نامزلا 0-0 يفد 7

 دام كعب نم اكلم مه اوماقاذ : سرغلا ىلع رسوم لها نقلا سويراد 1 ١

 1) - (ي0126 + 10 :

 2) 00102 م3عز022 5ةلانان 21015 لعوانمأ 1م همومك, ءمللءأالمذ هو [ءوصكعرلموأل 3
 اللاند ع« (00016ع 5طقت عدقأ 532011052 (0) 5 ْ ٠

 3) آ].86©6: سثون 075 "م

 اذ "كل دولا 1
 + < رح خر ولاا دي يل



 3 للا

 4 1) امبضه لبج نم ران تحاه نامزلا كلذ يفو ٠ مهودرعتسا ةدسأ نترشعو عبداو
 نم ورح نورشعو ةعبرا نيمدانوملل فرع نامزلا كلذ يفر : ةرثك نادلب تقرتحاف

 31 اقف ةثيدم ىلا 3)اوؤاج رصم نم نيذلا 2) نونعاو سمدق نا كلذو فورحلا

 0 اه نوتصكي نوينانويلا ناك يتلا يغار عع ةعت 4) مبعم 3) اواجو

 هله يثشو ه

 001 14 1 6 ع وب 1 ما 1 7 6 د
0 

 )م

 ' ةعبرا سغوا سرافأ دجو كلذ دعب نمو . ةضمنوف فورح و فورح هذهو

 : هلله يخو سوغرا دالب نم وه يذلا 7 سوئملقو رجا ىرا
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 بق.

  200٠هذه يثو رخا فرحا ةعيرا سدنوميس دجو كلذ دعب نمو :

 ال 5-0 31 * )6

 ١ ةضدوف ( لها) مهدعب نمو رصم لها ةباحكلا - لوأ نأ لاو 65

 ا )٠07 نيينانويلا مهدعب نم مث كانه اموىلا 5 ءاج يتلا فورللا يو

  نوطالفاو هدعب نم ةتذمالت فرعُف ٠ ٠ تامو امس هوقسف سيطا رس اولاتغا نامزلا كلذ

 03 ةفلتخح 9) ) املاعت اوربظاو 8) 7ر1

 بلق اود دالب سومقن رفا تراح كلملا تششخطنال ةرشع سم ةنس يفو

 10 4067207٠٠ه. 1عععملان : رونغا ط٠ ع. )2 ٠ 8 23 01813لوممأ1 )1

 اءاح 4) (00115 . : (هعم : . 001 )3
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  : 722612012120116 5مطهطءأل طلوأم212 ءمصلععونت+ آند عممط أع ع 5ةعاذو ..

 . طقأ. ةطتطاتشتاتا ,110112011165 61 015|2 07 1] 1] 00011
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 رخآلا تغشخطنا كلم كلذ دعب نمو ايقيرف هسا ىف ةرللز كلا اون اا 3
 2 6-2 ابق نم يصحأو ة ةيمور لها 1 نامزلا كلذ ىو. ةئس نب رشعو امس 2.

 1و طسفم رهنامؤلا كلذيفو٠ اوكسما ءاصحالا مهايعا اك نايس كلل اهئاصحا ٠

 ةريثك شوج هباع ىجيس هنا 2) مضقلا ةبج نم هل ىرا ننال 1) اشو ىلا صم كلم

 نيعبراو نيتنثا نيد رصملا ةكلام تاطرف ردنكسالا وبا وه هلا سانا نم للقب يذلاكف ' 0

 كلم نم عبدا ة ةئس يو ٠ سوبلمف نب ردثكسالا كيمع دحأ سومم اط, نامز ىلا ذة 1

 ةنس ةرشع عبس نبا وهو نوطالفا نم مّلعِتي سيلاطاطسرا ناك كلما ت هشخلا ٠
 هما مساو دعما وبا سومايف ة ودكم ىلع كام :نامزلا كلذ يفو 2

 1 نب ردتكسالا دلو:كلملا تششخطنال ةرشع ثلث ةنس يفو )٠3 ادتتلاو 1

 هنشي اًلكيه اذوهي طبس كلم امقزح نب اسنم ىنب نامزلا كلذ يفو ٠ نوطالفا تامو ٍ ٠
 ةضسلا و ”نيتس اخس خيخرا نيا شويباد كلم تا وسدلل ل لكييفل ٠
 ناك و هيس ةرشع ى ثا كلف يلودكملا سومايف نب رددكسالا كلم هككلم ع نم ىلفالا ٠

 نيثالثو ةسحخ داباو ةريث ريثك انادلب طيضف ةئس نيثاثو نيتنثا شاعو ةنس نيرشع 000

 *ةلوط ناكو (57”) .اَنلا نيبرشعو ةئام ةشوج تناكو مهنادلب ىلع ىلوتساو اكلي

 0 كلذ دنع عجو جوجامو 5 جر العا دسلا لم يذلا وهو ٠ عرذا ثالث ٠

 نا ىتح مهكلم ىلع مويلغيد قافآلا كولم نئاقِي نادلملا ىلا اهب جرخو اهنظرا 0

 ةذيلغ عم هدونج ضعب هجحلو ةناو دنحلا وزمل اثم دعتساو اهيلع بلغف دعسلا دالب ىلا 7

 مهنم كلذ لبق اوباجا نا هرعاو هتعاط ىلا نييدنملا اعدف سوقءلس هل لاقي ناك ل 3

 لوا يف كلذ ناكو دنملا دالب دح ىلا ىهتتا ا سوقيلس ناو ٠ مهيراح اوفلاخ ناد
 نم رفن ةثلث عم هباتكب هجوو مهف ردنكسالا هب هرما اب مييلا تتح ءاتثلا ٠

 ام فالخب ةنع هوباجاو ؟) اورحتو اورثن باتك نويدذلا ارق ثرخ ه ركسع هول

 1) ظلكوصأل2 همام. 0 2) 170: م68عمأ023 © 38/12 ره 0 7010/2115 651:

 اصوه (مْضَق ١ 0701110180: صو دَه ( موضاق ) 04105. )3  57ان107

 4) 00000مد20 511 عام1603 15100 213225515 ؟ءععتذ مم !1ل1أ

 5) 1هدغ6 16ععمللنات : اورثع 270567101 1 ٠
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 اواخدف مهشويج اوّنع ىت> ُةلسر 1 1)اويثرو مهزك اسعب هل ةوقال نا هوملعاو هب مهلسرا

 اييلع نولتاقب مهو ةريثك ايفا مرعم تناكو ايلثم نووارلا 2)ىدرب : | ٍةدع يف مب

 "1 نك اسمع مهلا جرت 3) ةيبعلا نع كلذ ةلجعاو هركسعم نم ك رحتي ملو هوفلأف .

 ير دج كلذ ناكف ةيفلا نم سوقلس لمخ ترفنف ناقيرفلا 4) امقتلاف

 01 ناك ع ردتكسالا ىلا سوويلس بتكو مهر كسعم ىلا اوفرصتاف ه

 - ةدوملا ىف هاد -خ كأنو ايت قل فو

 كاشمالا أ ىلع مهوارا تعمتحاذ كلذ ُِ مهروأ و مهيلع أر 12 آلث اعد هاك

 ' - ماقماب رمأب هشبج بحاص سوقيلس ىلا بتككف هسفنب كلذ ىلوتتل ءاتشلا ةيقب مههاتق نع
 مهزانم يف اعمط اوفرصناذ نييدنهلا كلذ ملعاف.هئاتش ةيقب دنحلا ناطاس نم ةعضوم
 تاءائص عيمضجو  تاعانصلاو ةئيبتلا ُْى همايا يف هيدب د عضو ردنكسالا ناو ٠١

 اوشحو مهليف لاشم ىلع ةفووع ساحن نم الاف نيعبرا ةعنص ةئيهتب ب أو ناتلا

 1 سأ رما عضوو اهيلع يرجت تارككب اهئاوق لفسا يف اه تو ! بكرمو علختا اهيف
 0 ركس نا هدارا باسسالا نم بيسب مهيلع علّطي ردحا (57”) لوخد نم عنت مهياع

 7 اولمجي نا عاّتصلا رماو مهتاوح يف اوفاتخي نا ساروا رعاو ٠ سانلا نع كلذ
 7” لوط نويدنحلا أر اذ .اهف نم رانلا لاخدال اهدوهظ يف .ىركو ةتمصم اهئاوق 9

 - ذخا ايف اوذخاو عزملا راهظا ريغ نم هونتاكف هاوه ةلاّئسا أوجر مهنع هكاسما

 ٠ ةسجع ةيذهب هوشاكف دعما كلم هبلا ىدهاو ٠ هدنع ةفسالفلا ناكل لادحلا
 صاو نييدنحلا نم هدنع نيذلا ةفسالفلا دمح اهيف .فصو ةلاسر هيلا بتكو

 ضعب يف فالتخالا لخدو مهيب ةشاكملا ترجف باوكلا اوٌدرف ةتفسالف رددكسالا

 0 ناكام مهتتاكم يف اوكذو ةفسالنلاب عاجالا يف ناكلملا بتاكتف مهتنسالف '
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 هك لل 7

 ؛ااطاطسراو سيطارقيئدو سيطارقب ةموسصخ نم رسف امع 1) سويطرغسوفس
 :) اوحسأ ام ريبغتل تقولا هيف مويل ةفسالفلا عاّبجا رّيصو ةسالفلا نم معابتا»
 :ا كه كلذ يف ردنكسالا ىلا دنحلا كلم ةلاسر تناكف كلذل اوعمتجاف مهني

 كتلمشف ةّمحتلا دعب اما .ةيعرلا رئاسو دنحلا كلم نم ردنكسالا كولملا ميظعل» 3 ٠

 كل تعفتراو ةطيسلا ةمالسلا كلأ تمادو ةمككللا كل تلمكف ةمعنلا كلملا اا 6

 قلغاو دالملا قاغأ ام كا حنفو ةماعلا كل تضف#او ةفسلفلا كل ترزْةساو ةحردلا 1

 هوركملا تئاون كننع تمطحو ايندلا ىئاغر كفك .ىرجاو. دالبلا تف ام كثع ٠

 سائلا لامآ كب تصقراو ةكلنملا )رزح] كل ثمظانتو رشلا قراوطظل انمآ تبو ٠

 ةاملحا تحنا ام سفنلا او ةاسمحلا كل تمد وقو دالوالا ررغ كنناجت ت تطاخل) ٠

 عم ةكلملا رخآ ىلا دودللا ؤعبو ةاللا ةمالس يف رذعلا لوطو ءاّملا دما لّقعلا 0

 ماب ةردقلا ماكحتساو بئاغزلا عيمجي ايندلا طاسناو ةمكسملا ءابيب مالكلا رهاظت 0
 ةفرعغ مونحلا رهقو يأزلا ةباصاب حاجتلا فرعتو لمعلا لاجر يف قيفوتلا ةكربو وعلا 0

 ةئيبتلاب كيلا اني انامل عم اذه. كل ةوعد رتغلا بناون نم نامالا دخاو ريبدتتلا .

 كلذ لست ةماعلا ناو :اهحارن نم كتكست ضرالا نا اومعز .اندنع هب توسسا
 كنع نكست ةقاعلا ناو ضرالا كولم نم. كنامز لها قوش كناطلس ناو اهعمجاب ٠

 كلذ نوكنو ةعبرالا كولملا تعش كلع كناو ناطلسلا ةطبخ كلان الو ءادعالا دسح )

 رثاس ْي تاعك نبأ دور ةزءاو مجاعالا ءانبا ْي از كف كلل ةئيبك نورقلا بقع 1 ا

 هدوقو 3)(جيو لامملاك ةئاعد كل تشو قربلاك كولملا 2)ديقوتب كل 'يضي قىّح كولم ا 1

 ةعبرالا عبانملا 4) تابهكرباءوأ كوالا كلم يف نوكيو ديدخلاك هتوق بلصيو رانلاك
 «1) ءاوحلاو ضرالاو راثلاو ءاملا ٠١

 (ذ ضب اوضقنو اب اوخاودوف ةئفشالف رددكسالا اف بةتلاسو كاك تلي
 طالخالا ةفص نم 5) كلذ يف مهنيب نزحف] ناطاسلا ةبطخ نم اوك ذ

 .٠ دزع أم انائمولانع (00016ع 8 عأ (ن و [ءاءأان5 0011001115 6556 1710أانآ )1
  2مس ب

 2) 845 (: ذيقوب 3)' 50216: :ىمحمو .4) ا

 ٠ كلذ مهنيب نزحف ؤ 560 [©ا“اان5 ان[ع10ا0ع 0011م5 :0 )5
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 را ول

 7 ْش اذه ويكتسالا تاوج ناكو
 َ دعب أما ٠ دنملا كلم ىلا ردتكسالا اهتبعدو نمد تاي تامرلا كلف ياو نهج

 1 تزعس ةشاو حالصلا ةي ةءاغ تغلب و كولملا ةوفحي تنيزو ءاهلا 1)راظن ت تيطعأف فما
 7” 2 ةحان كل لّلذو ةكلمملا ماود يف راقب كمالكد ) تن كيلع تناكو زعلا طنسب

 « رهدلاو كلما ةيش تيطعأف كواملا ةفلاس تغرفتو ضرالا ه

 اعدي مل (587) برخلا نع امبك اسماو اهتتاكتب املغاشت عم ناكلملا ناكو

 بتاك دنحلا كلم ناو اهنأش ةماقا يف طايتحالاو رذملاو زرحتلا يف اغسفنال ا رلقن

 ظ ايهما نم ناك يذلا هل فصوو هابا ردنكسالا وزغ نم هيلع ثدح اهف نيصلا كلم
١ 

 .(ء 5 5 4 34 م خا
٠: 

 ةرزاو ملا هيلع ضرعو هب رفظ وه نا دعب نم هأنا هؤرزع هرذحو هيلع ةمودق هردناو -

 ٠ ةوقل خسف هيف ااو ةوقلاو زعلا نم كلذ نم هبلا ريصي نا اجر الل ةتاكملاو عؤ 
 تعمتجاو اهيأر اومر ذا اههنع هفرصو هماختفال عدرو 4)هئابتسال ”رسكو ردنكسالا

 امهتملك
 ل امو يارلا نم هب تك ام باوص فرعو هباتك نيصلا كلم ارق ملف

 ةملعاو يارلا باوص هيف ام ضرعو ريذا كلذ يف اجرو ماعنالاب ٌةباوج هيلع َدرف هيلا

 ' | ةباغلا ىصقا ىلا هيف يهتتيو لمع لك ىلع هرثزيو كلذ ةئيهت يف لمعلاب يدري هنا 9
 '  غلبف .ةتدحت هيف جانحي يذلا نامزلا تقو دنع 5)ءهرْزاْوِي نا هلئسيو هتردتم نم
 صخ لئالق مايا دعبو ليحرلاب نذاف عمجا هتاعانص نم غرف دقو اههتصق ردنكسالا

 هملعي دثحلا بحاص ىلا بتكو هتفيلخ سويقلس ركسعم لزنو ىهتنا ىتح هاسعب
 هسفن رص الاسر هباتكل 5 كلذ ا نا بركاب 2 هتعاط ىلا هوعدبو

 0 دالملا يف 00 هبف مهايقلل هداترب عضوأ ةشاعملل ةدارا اًرس مهدحا 7”

 ليعو مهفاطلأ ساو مهلازنا 0 دنملا تحاص ناو مهلا نم مهيلع دري امو
 ىتح هيلا ةمودق رظنني ال هنا هتباجا يف ةملعاو ردنكسالا هيلا هاعد ام فال مهفارصنا

 ةأاثا ام ةملعي نيصلا كلله ىلا كلذ دنع ىتكدنهلا يحاص ناو. هيلا هكاسعب نيتي

 1) 1: 0 ' 2) © : تدب , 10:16 1«ععملانات : ةزب

 3) <(: كلدعو 4) 00: هئايتسال و ته, . : هئابأل 0 0 ةننو 6



 هه ١و اح

 ردنكسالا ناو ٠ هيلا ىتكح ناك يك ةتدجنب ليجعتلا هلئسيو ردنكسالا يأر نما
 ملف اًتسرف نوثلث ىلا كلم 02 نيب و هنيب هتتفاوم ىلع اعضوم رم

 نم ةريثك ةّدع يف اًرداب٠ ليحرلاب 2) نذا نأ مركسعم ىلا لصو :)نيح ثبلي ٠
 لدع هن ةاوندل دما بحاصا لجعاو عضوما كلذ كون تح 3) كاوشاو كارتا

 ه دعوت هملا بنتكُف 2 بحاص د 0 ٠ نيصلا تبحاص 1 هاراظتتسا «

 هعيضوم ناكو رددكسالا ركسعم نم ام د زرت ىت> 10 صخشف هددت

 هيلع افرشم ردنكسالا عضوم ناكو ردنكسالا ركسعم نم ندم
 6) محف اهاش>حاو ساحنلا ؟) ةليفلا 4 ىعو دغ نم ءاقالاب ندا دديحسالا ند

 وندلا دحأ عيطتسيال اهران تجح و تيمح ىت> حبصت : ملف اهف راذلا لعشا ليللا دنعو

 ىلا ليقاو ةللخلا هردبف يدنملا ركب راهنلا عفتراو حبصا املف٠ !هتارين جهوأ اهنا :
 هركسع ماما 7) نيلئاقم اهيلع ةريثك ةليفا ةعم تناكو ةتغب ىلع ردنكسالا ركسعم

 همنا ايمانا علا ملا تاقن ردسكسالا:ةتفا تاع ةلشا ليغ 0
 عفدب مما رديكسالا ناو 5 2غ ىلع 8) اهيلع اولمحف لاتقل بدأت / قتلا دتسلا 3

 امعضوم فارشإل ة عدد تاركا ١١ كلت ير أمل تجرخف مههوجو فاح هتليفا 5

 10) اهرواش ع اهتءطسف ةداعااك اهيلع تدك نأ ةتفا ةلمفا 9 تمد ايلف ٠ ٠ هتمصن و 8

 1 :)اهرما نم اهقاوسا كلت الو ينثلت ال ةمزهنم كلذ دنع تأوذ اًقارتحا تاغتشاف

 نم :2) ةتجطجط الا نييدنهلا نم الجز الو اسراف تلت ال ةذراش 6ث 58 35
 لب
0 

 1 د) ©: نذ| ناآلا ”# و)-0:قارشت 00 ا
 4) ©(: راظتنا .-5) (0 ماماب5 2عءاع: ةلفالاب دلع علوم 2 12158 ١

 6) (ن 2ء[ا5: محفلا اهاشحو 3 5

 7) ه1: . : نولتاقم ؟6] هده2 (ن : ةاثاقم 8) ©: مييلع 0 -

 5) 0012112 تل :

 10) 5زع زم ن0 (00016ع 8 ءا (ن,5ء0 16ععملان ء5أ: اهرفاشع و زصوانم

 عطس ةعمقات 407120676 20 ؟تاعدتعمم 0121ععادصت معطل 0ع 3

 11) 1100115011 06510618263[ (ءاكأان5 ]10 ىل .

 12) [168ععملان121 ©5أ : ا :



 سا

 ةلورلو ادعو يددهلا مزبنا كلذ دنعو .نييدنهلا ةتغب تضفتناف قارتحالا 5 ا

 دعو مهخارسد اورثكأو مهواتتف ةعاتو داو لك يف خهوبلط ردنكسالا باوصا
 مه ركسع يف يف اووف مهءاود تقدخ دق 5 نيل اكن يفجر ع نيصلا 0 يدنهلا 1]تحام|كلذ

 ثسح نو مهتصق نع يغ يلا كنف 2 ايع م هدئع الو كارح مه ىبل

 : مهل لاقو ةتفسالف عم )٠1 بيرق نم مهيلا 0 امنا فالخ مهركسعم ه
 مهتدايك انل ةدامال هناو بردلا ن م هيف نك امو مهنم اهراا مهتدام ةعرس نورت لق

 «دأع قح حبي معآ مم ءادبا 3) دقاناو مهلبق يربي ا

 مه اهانف 9 يو انرعا يو 0 ف 6) نوري و ؟) الها لاك اع لفجا مه

 مهلاتقل جر كم وا ءاقل ظن ىرا. تسلا : : مهتفسالف ريك لاق اذا ا

 ظ مايا ةعبسل هابق ٠ اعبرالا 3 هلوق نم كلذ ناكو ءاثلثلا موي نود ٠

 " ءاجو] نييئيصلا لاح ةدش نم مهتضهانع هماّتغا نم ةدش يف دنحلا كلم ناكو

 رددكسالا هذ رظن يذلا لثم يف اورظنف ةياسخب 2) 7) عيمج ىلا كلذ هاعدف 1)مهباود

 اتكقفاوف لاتقلا ع نم قفراو لضفا وه اهف ةرظانملا ةلأسمو لاتقلا نع كاسمالا يف

 . مهرعا نم نياعو ىّأذ الرو لاتقلا نع كاسمالا يف ردنكسالا نم 8) اوه مهتلأسمو
 .اوفرعاو مهورظانو مهنم اوعمساو موُقلا اوتنا : مهل لاقو هتفسالف اعد ردبكسالا, ناو 5

 مهوعدو مهنم اوعمس اب اوفرصناو هب مهرعا ام اولعفف ٠ ىز ام ردقب لمعن مث مه ءارا

 ناكو كلذ يف ردنككسالا باوج اوعمسل نييدنهلا ةفسالف مهعم 9) اوفرصناو هيلا

 مهاب 0 مهئاسرفو هباحصا 10]هجو نم لاخر كلذ يف ردنكسالا مه 7

 1) ذزع طقطءومأ 00016ع5و ةك عا 8, عل 0 انأأ 3مم

 2) ©0052. : مو ؟©] ءاعيا 0

 5) 58: اتيع . ؤ 02ع[618 هم110م19 ذانهأر, 10116 511م56126 2110101: ىرت اننبع
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 هبل ١١07 اس . ا

 فى نم ةدش يف مهنا مهوملعاو هب مهوتا مهند مهيلا هاا مالكو يلي 0

 نيبم ٍلطخ 1) يفك اعبمج نيتيرفلا ناف مهتكلممب هض رعتو مهل هتافاوع ردنكسالا 3

 مهرعا ك١ راهن :نييكللا نب دم عم اضعب مهضعب 2595 مهلتق يف د)ةرهاظ ةلالظو

 : ارلاتف 4) مهتفاو مهتطنم ) نييدنهلا عمس ايلف . مهيلع هدر هوملعاو ردتكسالا ٠
 هتيسور فو هحسج يف ةربابطلا نم راج ؟) مهككلا م كلذ يف يارا نا

 يأرااو 6)ءاوهلا نم قافتاو يأر ىلع معبتجتا واف ةيسورف هل سل ريح ريصق انيحاصو 2

 نا دب الف انحاصب كلذ لثمك لعف نو انيحاص ةردابم ىلا مكيحاص متوعدو

 ءانفلاو لاستقلا اذه نم متناو نحل ميرتسنف امهدحال ةبلغلا نوكت
 ٠ اعمتجا نا مهيحاصل ةماعلا نا ارركشي و اذه ىلع 7)مهوقراف نييدنحلا ناو 20202

 نود هيتاب سل هلجأ ناب ُهْجاع هيلع ةأرلعاو يارلا اذه ىلا رد_كسالا اعد ىذلاو ٠ ٠١

 نويدنملا لزت ميلف, ةزويستل بسح ناك كلذلو هف لس الوأ ةيمور هلوزأو هعوجر 0

 يف انتاكتف» ىلغ امل هكللملا نا ىلعد ردنكسالا ةردابم ىلا هوباجا ىتح مهكلب

 يف ناك يذلا عانس || موملا ارا ءج ءاقلا و) اودعباو ل ع قموتَساَو تلو ©

 0000 ل ارك ةقل ةئيهتلاب هباكصا ىما ردنكسالا ناو ءاثلثلا موي وهو مهباسح ظ

 نينو م ا | الون يول

 ميج 10) نيركسملا تّئطصا ىتح هركسعب رخالا لبقاو هركاسعب جوخ مش 2
 لاقذ ةبدلاب مالكلا راكب ونيصيبالا نان نيفصلا نيب نم ناكلملا 1:) اوزربو ]1

 12) كلوهاو ىنم تفخ دق ريح ريصق اناو ةربامْلا نم رابج تنا : يدنبلل رددكسالا

 جاتحا نم ىلاو : ةلوق ةبضغا دقو يدنحلا لاقف .كعم كريغب "يلع تئعتسا دق يرعا ٠
 رظنيل يدنهلا تفتلاف .٠ كفاخ سرافلا اذهف :ردكسالا.ُهل لاتف .كيلع هب نيعتسا ' 7١
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 فاخ ىلا هقنع ىوا ثيح هجيذم 1) طخي ملف هقارزب ردئكسالا ةتشرف ةفلخ نم

 ىلا 3) نيشرفلا اوفرصناو هباحصا 2)هوامتحاو هسرف نع اتيم عقوف قارزلاب
 : أم: مل لاقو مهيلع ب بطخف هوثاف نييدنهلا ىلا رد _:كسالا ثعبف ٠ ٠ مهركسعم

 يف ةعاطلا ريغ مكلأسا الو مكتم لاومالا ذخا يتم لكو كدالب يف ماقملا يف يار
 ؛ مكبارت هيف ابارج مويلا اذه لثم يف ماع ء لك يف تنك ثيح 2607 يلا اولمحت 21

 | هركلس 0 اوراتخاو اوفرصناف . يدنع مكتعاط ةمالع وهف مدالب نم

- 
 مهدالب 1 دارط هماع اود ثءو اادهلا ردتكيألا ىلا اولمحف هب مهوتا اب اماما

 _ مهدنع نييايصلا عضو هدربخاو ةطعلا هل اومظعاو بكاوملا ةرخف هل اررثكاو

 ٠ ىلا مهب اجاف هلا ىلع مهكلم رش ناو نييدنهلاب لعن احح مهب لعفب نا 2

 0 دالبلا يف لاجو مهنع لحد مث" ٠ هوؤراتخا ىذلا مهيحاص مهيلع كّلمو كلذ

 : علطم دنع فاق لبج ىلا لصوو ةعبسلا ملاقألا كلمت ن نم ىعتنا ىح مهفلخو

 يتنثا ردنككسالا ىن قفتشاو٠ اكلم نثالثو ةسمخ لتقو بدغلاو قرشملا كلمو انما

 دلب يف ةدحاوو ؟)هوارمو هواره مهو ناسارج ذل ىف :ناتنثا انهنم ةّدم ةرشع_6

 ةراح# حجوجامو جوجاب 7 ىو اولاق 7) ةيردنكسالاو. ددقر عم ينو 6) ديعسلا

 -ع
 ٠9

 : هضرعو ًاعارذ رشع اكا هلوط | دحاوا رخص راصف رانلا هب هملع مرضاو ساحنلاو ديدخا

 غرف الو 8)كرتلا اوممس اننا ميكرتف ذسلا نع اجرا مهنم ةفئاط يبو عرذا ةمئ أع

 2 باورالا بامب فرعي ”ىذلا 0 ميظعلا دسلا عضوم ىلا < ء اج ذشلا ء اذ نم

 ف 7” م هّقلحا َىَح لابطا ىف اة دتماو ناسالا عضوم رضذحف قاحفملا نادلب جورف ؟

 0 1) 002. 'ىطخيىلل )2  ©0:2.: ةهلمتحاو 23) ©0602. : ناقيرفلا فرصناو
 4) 6001. : فشاوط 5) الانا[ :ورمو ةاره 6) ©0011. : دغصلا
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 تا وذكك ب 1

 دالب نم دزخلاو كتل :)ةرقم اوثجتف ساسالا اذه بلط يف سراف كولم لت ملف 0 ٠
 زوج ءارهب نب ةرجدزب هللا دجو تح ةشيملاو لو ناجسرداو ليطاو قا رعلا ٠

 سروغلا كوام 2) ) اوُمتها و 5 و نك ؟ املس ًادشباف روباَس نب درحدزب نبا. 1

 مكحاف ناورشونا 6 ىلع كلذ هللا لس قٌىقح اهنم عارفلا قفت ١" اف اهلامكس

 ىلع ماقاو ديدملا باوبا هياع قلغأ مث رحبلا يف هدم مث لالا سرب ُةّتصلأو 2 !

 لحر ةئام ارا ماكاو (607) ةانعاف هَل هتان

 كلم ارادل هلق ىلع أمم انرصتخا نكلو تادلحم 2 هثراس ردنكسالا اذه3) ]

 فوسليفلا سيلاطاطسرا رواش هتبراح دارا ألو.دحا لك دنع ةمولعم ىهو سزفلا

 هعم اهيحطصي ءايشا هل لمعيل ةلهم هنم بلطو هتبراحمب هياع 4) راشف هرعا يف هملعم ١
 يف ةسايسلا باتك هل لمعف مولعلا عيمج نتا دق سيلاطاطسرا ناكو ٠ اهب عفتليف ٠١

 نم هنق اع زيدت نا هاصواو ةماحنو 7 تبظو تاهسلطو يكحأ هئمضو ةسائرلا ريبدت 1

 هودع ىلا جر يذلا تقولا ا علاط فورحو تامساط ُهل لمعو هتككلمم ريبدتو هجازم لاح ٠

 مث ٠ اهقرافي الو تقو لك يف اهب وعدي تاوعد هل لو هيلع رصنلاو ةباغلا هل نوح

 تنا لصحتل (اهدحا) : تاهسلط عبرا كل تامعدق كلملا اهءا : هل لاقو هدنع ىلا رضح د

 عطقيو لايتحالاو لايشفالا ن ا مكل 6)ن وكلف ن كح راسلو نولذلت <“ ثتيح كدنجو 6 ١ ٠6

 .كرما ىف ركفلاو ريبدتلا نم متي محو كاع هي :عاب لملاروكسلع نيب 0

 قهاش نصح وا ةنيدم كيلع بعصتسا ام ثيفح نوصللاو ندللا حاتتفال (يناثلاو)
 مناف نصحلا كلذ وا ةئيدملا يقرش يف مسلطلا كلذ تقأ كدي ةلانت ال ثيح لاما نم

 كدنج ةحاح ءاملا كنع 2 أم ثمح (ثلاثلاو) ١ كتتعاط ىلا نوريصيو كل نوحتفش

 موب لك يف ٌمدكر ناو اًدح الو ءايع كدوتجو ثنا كبيصي الف (عبارلاو١٠ مهباودو ٠٠
 ةاعالو ضرءالو ةئا الو بعت 3 ال 0 نيثالث 35 ٠

 د

 ٠ : متها : )2 19 (1

  000158ذم طهتوهتمعم ]  [ وهدم طلع معاعتسمتك ماعم مهتعماطعدعو )3
 115118 كقاوأ مْ 101-09) 7 ورك .: ناشف ْ

 و) ( : اط قا 2011 : نكيلف ؟عآ ن وكل 5



 لا جت د
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 1)ادحا هرظني الف كتاذ اصف اهلعت (ىلوالا) : تازرخ عبرا كلذ عم جاتخيو لاق
 ريا ىلا ةتلسراو هب ا اتك تمتخ ناو كرما لذ آلا حاورألا ن ه حور وا سائلا نم

 ىلا اًعباط هب 533 ناو كرما هب ذفنمف هيلا رظني نيح ةصئارف تدنترا ناك كلم

 كانك حنا 2 يذلا جلثلاو درإ ريااو رطملا (ةياثلاو») ٠ .لذو عضخ صاع درام

 كئع كلذ عطقتيف ءامسلا وحن كفك ىلع ةذرتلا كلت تعفر كلذ ناكاذاف كّيرط ٠

 كب لمعت الف لاتقلا يف كعم اهكسمت (ةثلاثلاو») ١ كدونلل الو كيلا لصي الو نكسو

 0 كد ريغ الو حمر الو ما مأمس ةئعط كدونح تيصي الو 5 الو كئادعا فورس

 نع مهتكر دعت روجفلا نمو قيرطلا 2 00 ةوهش نم كدنج عدت ( عبارلاو )

 ةصرف مهنم لائيف هر رع د)ا بص موس ركسعلا يف روجفلا نال روجنلا

 صاصر نم ة)افويس مهضعب دي يف هئادعا هبش ليثاق هبف لجو اتوبت هل لمع تأ ٠
 راتوالا ةعوطقم ساوقا مضعبو ةسكتم حامد مه.ديا يف مهضعبو فاخ ىلا ةيوتلم
 نم لسالسب هدشو ريماسمب هرمسسو مههوجو ىلع نيبواتم توباثلا يف عيمجلا عضوو

 تاوعدلا ولتنت تازنو تلحر ناكمم يا يف كنا كلملا اهيا جي: الثاق ءاصواو دندح

 تاوعذلا يف كعم نوكي نمالا ”دحا ةسعالو كدبب توباتلا عضت تازن امشيحو
 00 ديزتو تامسلطلا كلم 4] سطيردتب ىلا ناب رقلاو روخسلا مدقت م يجنتتلاو ١

 همساب لومعم تورتلا اذه نال كتاجا يف عرسف هميظعتو

 ا لب ٌهعم رفاسي ناك ام ردنكسالل اءباصولا نم سيلاطاطسرا غرف ايلف]

 لا حجرخو هقراشب الو اًءاد ةعم راسل ناك ميكا نممايف هذديمالد يللا يع

 كلذ ندحتف ازاد ةبراح

 ام رظنو مبعم ثدحتو سراف ةكلمم ىلع ىلوتساو اراد ردنكسالا لتق لاقل 2 ٠

 ةكلمملا ريبدت مهلاشمال عقوتي ريبدتو ةعاحو ةقراخ ماهفأو مزحاو ةفرعملا نم مهدنع

 ' لرداق ت 01 ا ا نما اطاطسرا هملعم رواش لسرا م مهلتق ىلع 5) مزعف

 0 مهيلا ناسحالا ف مهكلماف٠ امهاممو مهدالب لوه رييغت ىلع رداع تسلف مهلتف ىلع

 4) لوم عم 1عم20أ ان . 5) 1686: مزع 5106 ٠ نيد



 كك لل 7 0

 كلذك لعنف٠ م رفات مهيلع ليوطتلاو 1

 داهج دعب نب اهحتفف اًديدشاّلاتق اهلتاقو اهرصاحو اهيلع لزنو لباب ىلا لقتنا مث 1
 رباكلا ضعب هيلع بغش كلذ دعبو ٠١ اهميلاقاو امكلام عيج ىلع ىلوتساو كيهج

 ناعم ىلا عر قارعا از نف كلذ يف هرواشي سلاطاطسرا ىلا هجاوف ةلودلا ٠

 اًراجشا ؛)مبعضاوم يف سرغيو رابكلا راجشالا علي عرشو ردنكسالا لوسر مادق هله ٠
 تسيل ضارمالا ناو تنياع اب ردنكسالا لق : لوسرلل لاقو ةلبم ىلع اراغص

 مهنف كلذب ردنكسالا ريخأو لوسرلا دامف .كباوج اذهف ءاود ِةَلَع لككو ءاوسلاب ا

 هباحصا نه مهضوع لعجي و لبع ىلع هيلع اوعّتْش نيذلا رباكألا علت عرشو ةتراشا
 [2)نالا ىلا كولملا هولمصتسياو»

 تمت اواخدو كولملا هل تلذو ملاقالاو كلاما عيمج ردعكسالا كلم انف لاق ٠ 00٠6
 ةدوعلا داراو رؤهنلا رفحو رطانقلا ر و سراف فلا ةئاّس هركسع لماكتو هتعاط

 فرصنا مث م يتسو ُهنم دب ال يذلا ءاضقلا هيف ذقن اهرابخا فشككيل لباب يلا 2

 وا راو ىَّذأتو 5 دحو ذا 0 لع نوري مه انيق ٠ لباب ىلا

 رابنلا باهذ برقو ة 1 دحي ملف ب بهذلاب ة ةهوم 1) يهو هق هقوف م 1 قلجوا لزتف ا

 خررتشلا قف حبصاو امم اهب تابو٠ اواءغف ةنم ىرقلا برقا ىلا هب اولدعب نا مهرماف 5 ١6

 كلذ دنع عطقن داق ئادملا ة كور امئا هوريخاف ة هب رقلا مس 7 نعل ا ةباككشلا هب 1

 8 نحت الف ةيمورب بهذ نم تيب يف هكردت ةئتم نأ ناك هباس# ( ةنال) هؤاجر ظ

 ىلع ةفلخة ساو هتفللخ سوةءلس ىلا هتئيمصو را راصف ثراو هل نك + لو ةي ة.صولاو مالكلاب ٠

 اهيف كلم ايندلا يف اهساع ةنس نيثالثو نيتنث «تنثا ماّمل عضوملا كلذ يف هلجا كرداف ٠ لباب 2

 نود ناز هةلكش درت قاتم ءاتسا هديبع ضعب نا لاقيو ةنس ةرشع ىتنثا ٠0
 تل مالا يف هئفدف هاج هَ كلم يذلا ظ

 اهملع ةقلخة سا ناك يتلا 4( عضوم ا ىلع مهنم دحاو ل ىلع هنافو ه هكممع غلب الف
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 1) ©0ه:+. :اهضاوم يف 2) آقزع عمات وأ 2013 نان ءوأ اذه 11218106 + :

 3) 12عووأ ؟هءطتسر 101266 (ةءند5 ؟ع2ءعاطوغ : ةلظع هباحصا هلثظو 1 5
 4) ©0015 . : عضاوملا "ه1

 1 ل



 ع1 1 ا

 0000 3 سويماف كلمو ةنس نيعبرا رصم كلم 1) بردا نبا سوميلطب ميثم

 ةنسلا يف رصم ىلا سوقيلس مدقتو ايساو ماشلا سوب رطعد كلمو 3) ةينوغيطناو

 4)سوب رطعد ةبلطو ماشلا ىلع باغو 1)ب دا نبا سومسلطب ينس نم ةرمع ةثلاثلا

 .ةئس نيثالثو نيتنثا ١_مكلامو لبابو ماشلا عم اهيلع ىوتحاو هلتتف ايسا دالب ىلا

 ىنب نامزلا كلذ يفو . همسا ىلع اهاّممو 0 سخورطنا ىنب نامزلا كلذ يفو ه
 ذا (61 59 فورعملا ناكو ةيقذدللاو ةكواسو اهرااو نيرسنقو بلحو ةيمافا سوقملس

 ائَقاك هوخا رزاعلا راص هدعب نمو 3) اينوخان نبا نامعس دوبلل ةنبكتلا سيئر كاذ
 ءاج ةناو عظعلا سوخويطنا نم دوهيلا رب 3 سوميلطب كلم نم عست ةنس يفه

 طبضو 5]ساقْفا سوميلطب سيك ةرشع ىدحا ةنس يفو ٠ مهدبعتساو اذوهي دالب ىلا

 جرغف هشبج سئر 3) سوتنناقسا ثعب ثيح ليئارسا يب نادلبو ةيروس نئادم ٠
 ”ثعب ىتح سوميلطب كلم نم ٌةرشع ىدحا ةنس يف ريمكلا سخويطنا ةلباقم

 فلا ة ةلاس 10 2 مييطعي نا مهل ماقاف ة هور ةثدم ا ةئمهر ؟)سداقفا سخورطنا

8 
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 000 داو نيرا لأس سوميلطب كلم نم ةرشع ثلث ةنس يفو ٠ لام 6) ةرك
 ينس نء ةرشع 0 ةئرس يفو ٠ ةمشامفو هن روس دالب 8 رم هنم دخاو 7 ) ارطفايف

 ١ ثيح ةحلالا لكيه يف سراف ينعا سرفلا الب يف ريبكلا سخويطنا لتق سوميلطب 8

 ةدس ةرسع يقنتا هبا ةهدعب كلمو٠ ةراحملاب هومحر

 ادار دلل نويراناب 3)نوواموس ةنومسسلا يذلا جريس تا انامزلا كلذ يفو

 سدقملا تب يف نا سوعملس عجم ثدحو.٠ .ريثك هذ ةيطعي نأ ُ معناو ة ةمونوف

 11 لحاف 06-5 ثعب سو.ولفا هشدج سفر هيلا ىهنا ام ىلع اريثك اسهذ هلكسيب

 9)رطانوايف سومملطب كلم نييناثوملل ةئامو نيدالثو ىدحا ةئس يلو لثقو ةمقنأا هب 5"
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 م قماتو ءوا زم تزاتعأو همصم 286. 5) 70216 1عععملانمت : سنافينفا 5.
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 اك
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 بس 0 د

 ةاروتلا ريسفت لمع يذلا 1) سناطسا فرع' نامزلا كلذ يفو ٠ ةنس نيثالثو 2
 وا عبسو ةئام ةئنس يه ىتلا سوميلطرل ثس ةنس ييو.3)كلملا 2 |درطايللل 0 ١

 يذلا كلذ سخويطنا نبا سخوبطنا كلم ماع :)اوطنق دبا | يف نيينانويلا 4| يبس نم ٠

 - ثرْخ رصم كلام سوميلطب براحيا بهذ كلذ دنعف ةيمور ةنيدم يف ةنيهر رام 3 4

 لا !)ابونخاب نإ انوخ ؟)وخا نوعمش تو مفرد دوهرلا دالب ىلا عجر مورلا نم

 راصف سوالثم ىمسي يذلا (615) اينوخ ىلا اضيا اهعفدف ُةنم اهذخا 8 تدوثلا 4 '

 دوهيلا نازحالاو رشلا أع |. نب فالتخالا كاذ

 يلع 6 سوس دامها سخويطا كام سوميلط كلم نه ةرشع عبرا ةمس ىو

 ثعبش ةناثلا ْي 2 نوعي راو بل 2 نيينانويلا 4( يبس نم 2 نم يهو نا 1

 ركملاب مهدخاف نسدتلسملا كن ىلا مي ءظع 00 عم 4 هباحصا ءاسؤر دحا سخويطنا 8 ٠١

 ىو 7) امطو لكمملا لحاد ىلا ل ادق لوالا نوناك نم 2 نب رشعو كيتا 0 0

 ناكو لككيملا ف حبذا يف ع اهريصف يبنلا لاناد اهرذ يلا رفقلا يي 3 80( )ةردظلا 1

 قرحاو 11] سوءلسك سوز مص ضيا 10) ميروخ لج يف عضوو 9 ةيلوا سوز مد 0

 ٠ مو ؟|الْض ىلع مهوقباطو مهرأثا او ا ا قىح ل ارسا يب عيج نهدو سومانلا ب 9 7 1

 1 ناكو 13)باذازوب 5 نم م نماكلا ن نوعمس نيا نم نبا 12)| ةنم ماقق ٠6 ل

 38 ذلا نوعمسو 1 ؟]س فخ ى 375 يذلا ائحوب فر 06 هَل ناكو 0# هنرق يي : :

 1) (007500م18 2010128. 2) 60011. : رطام ىف 10171101116107 8 ٠

 3) 121011151 5[ 0 ا تنعي طغنهاعصممت ططلاولعل-

 مالا نمت طاطتاورم عام1515 101556 0021601318 3 ٠

 4) ]آعع6ع001080:ىنس 5) (0011. : ىلا 6) 11.ع. ظوأزت]1 41165 ٠

 7 11.6 . 7 11111111010102 هنأ 8 5ال1 ٠١ دهم

 ) 10 وأ 10هأال71, 8 55 ١ااصو 2011110 ٠

 ) 11.6.7615 5. 0 10) :ممزيرج

 11 ١ 00921: سرد 160

 ) آ.عمعداتشتم 13) 2م بيراي وب ؤ 67/7 .1 119ه. 11: 1

 11 15) آم 7و . 5ءمأ . ءوأ: 2214



 2ك اي د

 ناثانويو 3) نادوح يمس يذلا رذالاو 2) ينآم ىمسي يذلا اذوهيو 1) يسري ىعدي
 حوسملا اوسيلف برلا سومان نع ةاماسخلاو ةريغلا مهتلخدف 4) سوقيج يعد يذلا

 0 ا يا و
 نء الجر ىأر هناو ٠ حيذي ناب هوذخآ ةومطلا كلم ىلا مهنم دحا ءاج املف

 لتقو ةلثقو هذخاف ةيملا هتاخادف بضغف ةومطلا كلثل حبذي نااند دق دوهبلا ٠

 ىلا برهو ةومطلا كلت مدهو اوجذي نا و) مهد_وطضي ناك يذلا سيئرلا كلذ

 ' رزاعلا همسا ادحاو احس اوذخا مهناو ٠ سومانلا نع نوماجي اوناك نيذذلاو وه لبجلا

 ظنح ناكل حبذي ملو تام اديدش اباذع هوبذع نا دعب نف راببحالا سيئر

 سومانلا
 مادق اهب اوءاجو اهينب ةعبس عم تينومشا 6) اعدت ةدحاو ةأرما ًاضيا اوذيخا»و 03٠

 امطق هوعطقف لوالا اما باذعلا نم عونب اهينب نم دحاو لك اوبذعف سخويطنا. كلما
 ٠ هسأر راج اوخلس (68) يفاقلاو ٠ نجيط يف هوحرطو هئاضعا فارطا عيبمج عم

 ٠ ةمايقلا ءاجر ناكمل يل ريخ توما ناب كلملل لاق هناف عبارلاو ٠ هناسل اوعطق ثلاثلاو
 ءيح دعب مث ملشررا يف اونفدو تننومشا مهما تتام ءالوه تام نا دعب نمو

 ماقيو ةميظع ةسيئك مهيلع اونبو ةكاطنا ةنيدم ىلا ىراصنلا 7) مهواقن صلخملا ١
 0 متع | راب لا خلاد 2لا قويك قرم مف

 ثيح تسلا دوهرلا 1 نامزلا كلذ ينو . كانه 9 مهو 9) خ١ السلا دلب ىلا ضيا

 منال 11) مهنيعتسيو عضوملا اذه يف ن5 ذ دقو | تسلا هون 10) مهوب راجي اودارا

 حبسا عوسي انديس ةعاط يف اودهشتسا نم لوا

 1) آم عد6عم ©6ه) 2) 001+ . : يقم 1/1260135 2105 . 3

 3) آم ع222عم 500 4) 10121 (عاكأت5 ايمطعؤول سوفبح ” 64

 ؟) [.عععموسمت 10566: م رطضي 6) 5هتتطء: ىىدت

 7) ©0011. : مهاقن 8) هج +" دين

 2/1 ءكتدنك 8: خالفلا 2101006 10) 0015 . : ممنوب راجي 9

 11) 112عع هم:111م19 1 عصأتتا ٠ نيب
 يص

 هدي ١ يي 7م



 قالا ا ا رويس ل و" اي ل
 ا ني يح 0

 : 1 م ويل

 عبس ا يه يقللا نانوبلا 1) نيثس نه ةنئس نيعب راو ىلاثو اه يو اي

 ثاث ةنبا 3)ينقم اذوهي دوهيلاربدم هدعب 3 2)انيتم تام سوميلطب ينس نم ةرشع

 لكبملا اذوبي رهط ةعسلا كلت يفو ٠ ليئارسا نعش ناكم ا دهاك ناكن رك 5
 ينس نم نيسبراو عستو ةنام ةنس يفو ٠ يمط' ىتلا رورشلاو تاومطلا كلت نم ٠
 يف ب) ساقفا سخويطنا تام سوميلطب ينس نم 0 يباع ة ةنس يهو نيينانويلا 8

 أهدعب قتلا ةنسلا يفو ٠ نيتنس سخورطنا هدعب كلمو ةويدع رعاجواب سراف ضرا ١

 عما نومهذي سدقمللا تبب ىلا املا نورشعو ةثام مهئلبم | اك اشح سحوطلا كي

 نأ نظف ًاميظع ا ذخأو اليف ىأر ؟) نازوح عدي يذلا رزاعلا ناو دوهيلا نم م موق 9

 هيلع عقوف ليفلا فوج رجفناف فيسلاب هنطب ف هجعبف دك لهدف !اج هياع كلما 1 ١

 اها ميج يفو ا تبب يف اهوتفدو ثثالا اوعمج لاتتقلا نككس املف٠تامو ٠

 نا مهأسو 3) ىنقم اذوهب ثعبف ماصالا كلت بهذ نم ناسنا باث يف اودجو :

 .ىلولا ةمامق 5 لجا نم مهيلع7 7)نوئسجيو اوتام نيذلا كئلوا لدب 6) نابرق اوامعب ٠

 ةنس يو ٠ ضعب مهضعب نيب ًاحاص (8 ”)دوبملاو مورلا 8) اولمع نامزلا كلذ يفو !

 نم سوقيلس نبا ريطوس سوي رطمد حرخ نيينانويلا قس نلف نيسمحو ةدحاوو ةئام 0

 انيسولو سخومطنا هناكم اوايفوأ ةئنس ةرشع قدا هلابا ةكلمم طبضو ءاح ةيمور 6

 9) هنتم
 سومسقلا هدعب نم ريض ةئيكلا سئر 10)سوالمم لتق نيح نامزلا كلذ يفو

 ىأر املف ٠ةوشرب ةنبك سيئر لس هنكل دوهيلا سنج نم نكي مل يذلا قفانلا

 ف فلا كلذ لئمحح الكهو ةندم كانه ىنبو رصم ىلا حار 1 1)انوخ نبا اءاوخ ا

)1 

4) 1 
 كك (©ةررل ::6ايأز 0 7) نورت : :1وتنخو دوا ونهو ٠ .081)8 :لع

) 3 
 10) ن1 116776/0:1/117 مههأن علم 11ان5اتلق ( (/7* . 105ءماطالالت, 1 7

 002011. : ينس 2( آ.6ع© : امتدتم 3) آل4 500م53 : ىقم 0
 او
 ع

 11. 5) 0/7 5انم13, م. 124 72014711 13

 دز ع (عاكأاتك مران مأانك ءوأر 1ةوتاذنع ذم 8 ! هنثما انيسدوب و

 ال1, 9,7) 11) 11 .ع. (027ه5 1١7 /7/7:5 (01:7 111 بدأ [ءصماانتنت 5 6 1

 اد قتعزلمأم دمن0 11ءاذهمماتمم هعواضد»لغ ةصصانعمأاع 2(ه]اعمصتعم 2طئاممصعام2ع. 5



 ' بنا 009 - كد

 ' مث :]ينفلا اذوهي هناكم اوماقاف تامو قفانملا سوميقلا هللا كرداف سدقملا تيب
 "2 2) سويررحمب قهوذ انهاكحو بعشلا ربدم راصو هوخا ناثانوي هناكم ماقو تام

 آول يم وم نيتسو ةنام .ةنسا يفو ٠ هتقف سويرطي شيج نثر
 " امنا نولوتي نورخاو هتنبا ارطفويلق رصم كلم هاطعاو اهطبضو رصم ىلا سوب رطتد

 يح 3) سوطسا لاق ٠ اهاجا نم لاح ىلع ركب تناك سطاغرا سوميلطب تأب ٠
 7 اماف.لامشلل راع تودملا ةئيدم تنب نا يبنلا لايناد لاق ىتلا كلت تمت اهنا ةيمور

 0000 اللا نلت قلاوكلت نا لاق هناا شروق بعاص ضوطدوذوت
 كلم نم نيتسو ةسمحو ةئام ةعس يفو ؟)ءاشسالا هذه تع اهب اهعا ميظعلا سخويطنال

 7” ناثانوي ديص نامرلا كلذ يفو .٠ ةنس نيرشعو اءت سطاغرا سوميلطب كلم ردنكسا

 عي

+ 

 م 0

 مع
 طن ع ةثاه يهيقلا| نيينانويلا نيتسو عبسو ةام ةنس يفو ٠ دوهيلا ربدمو ةنبكس ير .

 .نينس ثالث كلمو 7)سودكسالا6) سوي رطميد نبا سوي رطميد لمقو ] سوميلطبل ةثاث
 7 سوب رطعيد شج سئر نوفي رط هلتق نيعبسو ةثام ةنس يف ةنبكلا سيئر ناثانوي لتقو

 د قيوسلط ىطعا نامزلا كلذ يفو نينس ثلث هوخا نوعمش هناكتم ماقو ركلاب
 7) سو دنكحالا ةككممو هتنبا 8)سوب رطعدا

 ١ موب (68 *) ةيروس كلم نيعبسو عبراو ةئثام ةنس يفو 0 3

 نينس عست 9)سطارس ىّنسي يذلا ١
 ماقاو اهكذم ىلا بهذ ن :رم متانص ة ةيمور ىلا نوعمش ثعب نامزلا كلذ يفو

 انحوب ةنهكلا سر نوع تل نامزلا كلذ يو . 0 نم ةحيفض 2 دهعلا هل 3

 ش :

 11 مس ل سس يس سا اساس سس سس سا ب سس ب سس سس سس سن سي سس سس سس ا سس سس ا سا سس سا سل سس
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 آب 0 1

 قىتعاو هدنح داباو 2 )هيل 00 ايلف سخومرطنا شدح سدر 1) سون دق لباقم هئبا 7

 (ةنإل) جارعا نم ضيا 0 ةئس نع رشم يلع دعب نم ممالا هلدومع نم دوه ١

 نوطعي دوويلا راص ةّينانويلا ددع اوأدتياو 4) نوطومب سوةيلس 3) يرمعل كلم نيح نم ْ ٠

 ةيروس نوكلع .اوناك نييذلا كواملا جار" ظ
 ةئام ةنئس يفو ٠ 5) سايقملا ثيدح نم يقلا ةي ةناثلا ةصقلا تك ةنسلا كلت يلو

71 

 لق سوميلطب ينس نم نيرشعو ىدحا ةنسو نييئانويلا ينم نم نيعبسو نك
 وه انحوبو نيويباط هلثمف هئبا انحو هدعب ماقو طاش 1 6) امنوخ نبا ن نوعمش

 هدعب نمو نيئس عبرا 8/ هيا سوب رطميد نبا سوب رطعد هدعب ماقو راىناقوهيتك 4 ٠

 سدقملا تدب ىلا سخويطنا ءاج 10)كلذ دنعف ٠ اة ا و) سويببرغا كلم

 كلذ يلا دواد ربق حف 7) سن افوه انحوب ىأر ايلف !ًدج اهلها ىلع قيضو هرمنا

 12) (ةرئاد ليقو )ر هك كالا ةقلففتم م رحاق كولأا عسي نم 11] نيد ناكيذلا ظ

 تدب نع صخشف ( ةرئاد ) رك ةئائالث سخورظا ىلا اهنم عفدف بهذ ل ِ

 اهاممو اهانب مث م نيرمش ةئدم 7) سنافوه برض نامزلا كلذ يلو ٠ .سدسلا ٠

 ةيطسلط

 1) ]د1 نكست (06710 الصانع م1 !/1ةععءاج . 307 8
3 

! 
 2) آعوعت ُهَبلَغ 3) 00110 م18 13 1 ٠

 4+) 11. ء.52/ءماعهلو 777260407“ 2 (ٍ :
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 0 ط(ه]هرم 660 . 101166 5051م561816 20105: سومياطب لثقف 8) ه5: 4 وحا و ©." :
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 نيعستو تسو ةنائالثو فالا ةسمح ةبس مايل سوميلطب تامو خراوملا لاق

 كلم يتلا ي يهر نيينانوملا نم نوناكو تنمو ةئام ةّنس يه يبا 2 ل يو ملاعلل

 1 ل و . نييدوصلا ينس ددع 'ئدتبي سدقملا تنب ىلع لزنو سخويطنا اهيف

 1] سن افوه بهذ كلذ دشف: ةنيم مَرسَع عبس ريطوص سوميلطب كام نيعستو عيراو

 كلم شيج سيئر سيطورسا اواشتف ةبداحملا ىلا سخويطنا عم دوهيلا ربدم

 2) سوةيرف سخورطنا ةيروس يفك ام (63' )نيعستو يلاعو ةئام ة ةنس يفو٠ نيناثورفلا

 ةنبس ةرع يلع

 يل ميسورفلا ىئكس مهدحأ قرف ثالث دوهبلا ا 4 نامز لا اذه يف 3)ل ||

 " قوداص ةمسا دوهيلا ءالع نم لجد باحضا ةّيقودصلا ىرخالاو : نييسيرفلا ليجنالا
 اضرا و)اويمسو تا ومالا ةمايق يف لا ددقتعي ام مهنال ةقدانزاا ليحنالا مهام ءالؤهو ١

 ةبتكلا ل ليال مهاب نامل ُْ 6 0 6 ةثلاثلا ةف 5 ةارتعااب

 3 ا ةدوفملا ةيودالا يف اًفجصم تحّفصت : سوئيلاج 0 نيع ةنيدم لها نم
 يلاردنككسالا قوحنلا ىجيو ٠ سوديروةسوبد ا حصا تر م ء يس م

 - سانال عفانلا ٠ ةيكذلا سفنلا بحاص سقتالا هيدفت:لوقي خيراتلا هباتك يف 6

 نم ةدرفملا ةءودالاو مولعلا ستقملا دالبلا ْ ماسلا ٠ ٠» بوصنم ا 00 ٠ ةلملذا ةعفنملا

 اهل روصملا رئازملاو يراربلا

 ةا ا يول ملاعلل نيعبراو سمخو ةئاعب راو فالا ةسمح ةنس يفو

 . 0 ال ناكو . رجح 4-2 ( ةرخصلا ىلع ةيكالا اهمسا ريسفتو ) شسومسونويد

 1 1686 04 510253 سوناقره

 2) 1.686 : سوفي رغ 4210 تأآتانهه 58

 3) 0022 طلع ه3 ةمكاتت' 0ع 5ةعأال5 لاد0ةعمتتنمت, 0ع آ0155ءم110ع أ 0ع (ن]1ع-

 06م2[ آم 11100106 «0ل1 6ع 1م 1231:عأمع 1ع1ءلات 0 انك ٠

 4) «م011. : نودقتع 1 1 5

 6) 4نمه ٠ : .نولعتتملا 7) 00. : اضاف

8( 1052121 



 ت للا
 ةسؤرب كلم اكلم نم كل اثلا ةعيلا 5-5 ةسارسلا نتحو رومالا ريبدت يف 1 ريثك

 2) رصيق يمس نم لوا وهو نينس عبرا نبا وهو رصيقب بقلملا سوبباغ
 نينم ثاث رصيق سويلوي هدعب نم مث
 كلام ىلع ىلوتساو هتكلم تءظع اذه < رضصنق نيطسففا كل دعب ل

 دالي يا) امرثلا نم [طئاح تنبو اهدالب تنّصْخ هرإخ ةرطبوالك ت عمسف ةريثك 6
 يا ةبونلا دالب يف رخآ اطئاح تنبو ليلا طش ىلع قرشلا ةيحان نم ( نادوتسلا

 ىمسي نالا ىلا ةيقاب طئالا اذه راثآو :برغما نه ليلا طش ىلع ةيردنكسالا

 ترهظ الف لحز مسا ىلع الكيف تنبو. ةيردنكسالا جيلخ ترفحو زوجملا طئاخ
 ةيراغملا لوخد دنع تقرتحاو كالملا ليئاخم مسا ىلع ةسبنكخ هولءج ةيئارصالا ٠

 لجر دي ىلع هتدايزب لينلا ءام هيف ساقي اسايقم يمخا ةندم يف كانو .ةردكتسالا) ٠

 3) سورافايخا ةمسا مكح

 ةنس يفو ٠ 4)نيشيواوف عقوف سدور ةنيدم يف لزالذو عزف راص نامزلا كلذ يفو

 ا ىو ساو.طسرا هْنبا ماقو ؟) سنافوه وه يدلا انحوب تام سو نيام

 لكيلا قارتحا نم ةنس ننام عبراو ةئاوعبرا دعب نم دوبرلا ىلعالوا كللهو اًمهاكتاك 2

 سيردنكسالا ناك يذلا انحري هرخخا سوابطسرا ناكدق نككلو] متكلم تطبو ٠
 كانه همد ع يذلا ناكملا ىفذ دسلساو ركاب دل يذلا كلذ 6 سويئوخ ناو

 نوحلصي ريثكي سد ل مهنا قرا 8]مه اب عي ربل انحوب آل وه ةمد ىدغإ ضيا

 يحولا نم ملكتي اًهدص الاجر 2 ناكو ةسائرلاب

 1 م12: | سك امزح 2 2) 118 عزنا ةانعأم7,560 مع معئدمم انأت ةممم1عأن

 3) 8لووعم هممت مانع ٠ [آنءاتكلانع ؟3[619 ذه 23ج مع رو ط82ع 8/065 17تأانك س.

 011309 ؟انأ5وءومأ ءأ أه 1012101011 21510118 1 + ٍ

 4) ة5زعأم اناكموانع ملأوع , 1عجنعو 9

 ؟) 1آ.68عع انأ 501053: سونائره

 6) ”1'ءالطتذ طلع م1110 مأان5 ءوأز 0ع هلع ةمأتعممأ 25 كعاوامطانأو

 106 لموءمطسسم ( 4724. للم . ,2111.10) م61

 مز نمل. : ان"انإ 9 ا 9) 001. :اهونا

 ث



 ك5 ل 7

 كلذ يفو ٠ ةب وعصلاو ةظلغلاو ةدشلاب لمئارسا تعش ربدو ناكيف ةئش ني رصعو 38

 مدعي ماقو كلما نم «ةعفرو ةكلملا ارطفولق همهأ نم 2) ريطوس سوميلطي ش نامؤلا

 0001 ةرشع قدحاو نيتنئام ةتس يو, نينس :رشع -سردتكسالا سومسلطي

 :3]نينانويلا ينس نم فثو نيدنام ةنس نمأ نيينالقسعلا ينس ددع 'ئدتني ني.نانويلا :

 لتقا سوم.لطب وم نم س2 ةنس يه يقللا مهيلس نم ةرشع تسو نيتنامه ةنس يو
 هدعب كلمو 4ب) هاناده قرحا نا دعب نم سوقيروف سخومطنا شح سئر سوافيبا

 عبسو نيتئام ةنسيف ةيدوس ةكلمم تلطب كلذ دعب نمو نيتنس سوفيليف ةبروس ىلع

 : نا كلذ سوميلطب ايضيا كلم مهينس نم نيرشعو نيتثاو نتئام ةنس يو..ةرشع

32 
٠. 

 مهددع غلبف ةمسور لها ددع نع صحفلا راص هنامز فو ؟) رخأ ينس يملاع ين

 هقرحا كانه ناك يذلا سومبلطب ايذيا قرحاو سفن ةئائالثو ةوبر نيعبراو اعست

 سويسنويد سومملطي رصم ىلع كلله نيثالثو نيتثام ةنس يفو 6) ةيلقاتنا لها

 (64*) ناتئام نينانويلا ىنس نم ىه ىتلا هكلم نم ةسمح ةئس يفو ٠ ةنس نيثالث

 يتلا 20 ةرقحكسالا 00 قالا وش ىدلا انحوو تام ةئس نوثالثو عيداو

 1) 11. ء. 41211467 7011:0215 (87-105 طل. (.) تت

 2) ةوزؤنع 0ع طاواعصوعم 17111 7121/1/0 5ءاد 501670 11 لانأ 0

 25 عومأ] (عماتأأا 25 ةمضم 117 20 ةققانلل 107, 1112 مائ1505 2 22215 (ن]) مءان00 عاتح

 طععمدتاا انذلانع 20 ةمانتصت 89 1وعم 12غ35 ذانأ ةهلعرئدصل,1 ءأ طاماعسوعأ 136 هنأ

 م21 ؟ععماتمت 2 عر مأت 1201014 . 0ءعا5د ن1عممهأمعم عا لله 1550 كللعئ32070 1[ع-

 انا 1ععه22716 آ2(ا11105 1150116 20 321183 81 . 5

 ٠ 112عع مع معتومم 200112 710 عمان1 )3

 4) ظثكسدعام# ممل 0عمع 710عاتم 1ماعع ةصاتمءطاتمتا ا/111 (21ز مان 5ءاق 2 مأ-

 مطقمتسس ءأا 2 عرص ةماتمءاطسمم 136 و2 ءعمت كنس نانا 5عال13 1مكع 5ع لع 60

120172 51122 

 ١  ©5ءعاكأات5 ©001110م1115 1 )5

 ع. 2غ0/ءرجب, صورو 52 دعب طلعدومملعع ]11 ونأ زم 5ءلتاممع ة]عرءهمع . 131 )6

 لءاممحتس هءءانطانآت؛ هم . 80 ذل . ن . آ[1هرمعم ةلئاثا مرن مانت 710عاان؟ ٠



 ةةرذبا

 ا 0

 ء
 را ا تك وقعلا ١١ لزتت ذا سوماتلا اباصو ظفح تناكو نيس عست تيمس

 هه

 امذ ةداضملا تمقو ريص' الذ .ة_:هكلا سيئر 1) سرفافره اهنا تريص مل سومانلا |
 1) سرفأ دره راصب ل انس ام و 0 بارطضا كعب هي 2( احل موضع نيب 1

 ةسلاطملا ةكلمم رخآ ناكن امزلا اذه يفو ٠ هناكم يف ةنبكلا سند
ُّ 
 ؛ نإ

 4 لصف :

 ةعباسلا ةاودلا

 مهدالبو ٠ مورلا مهو جيرفالا كوام ىلا نيينثولا نانويلا كولم نم ةلقتنملا (يهو)
 مو رلا ةغلو 3) ةيقرطالا نيينانوملا ةغلف م.تغل ةعل ا مينغ و نييناويلا دالب ةروا 5

 برغملا ىلا رسل 98 َ 3 يعورلا ر لا ل ا م مهدالب لوقو٠ ةيني اللا 7

 نم ةيلامثلا مالا كلام ضمب لاعثلا ةبج نم ا ٠ ما ثلا ىلا 4) اخيط نيبام ٠١

 برغملا ةبج نم #0 نيينانودلا دالي 2 قرشملا ةبح نم ا مهريغو سورلا
 ةهج نم“ الو عطق ثاللث سوناك واب فورعملا طردللا يبرغلا رحبلاو نساك ىصقا 1

 هذه ةدعاقو٠ ىلادنالا دالب ىهف اهرخا مث 5 ةسنرفا دالب اهبطسو مث 3 3 )ةننالا دالب قرقلا ٠

 ىنبو رييككل لا كلل نططم ماق نا ىلا ةيمور ةزدم تناك اهلك ةكلمملا
 | مورلا ةكلمم ةدعاق ٍذئادح تراصف اهنطوتساو ةيئيطئطسقلا ٠6

 ثالثو نيتئام ةنس نيينانريلا ينس نم يهو سوميلطب ينس نم ةرشء عبرا ةئس يو 0
 ناهؤلا كلذ يو ةميكلا سائر 0 نين الثو ان الث 1 سرءافره ماق نيعبراو

 مهنم اوذخاو ًاضيا دوهيلا اوديعتساو ةروس دالب نم ىتلا ةيكاطلا مورلا 6) اوبرخ 1
 هدمم-سللل 3

 1 11116 7777ه 1

 2) ى]1ن لذا ددءام# 20 ممغعماأأةهدع5 ونوم 21155 ةكا1ءءدملم1 لوصممتا لأ 511 37 أ

 وأ. [آورمءومنسم 11 ءا ق215(هاطاناانلت 11: ْش

 3) آم عانت 011160 563 4) 15ه266 1«ععمل نصت : اجنط 761 ةحئنط

 1/131011130122 م0105 ٠ ؟) 417م707:7+ ؟ءعنم 20 انكأدذ هءتعمأولع طقتتو

 ا الا لل ا ا 4 ١



 اكك |[ 0-7

 ناسنا مهَّوا 1) ةسنارفلا دوبيلا ىلع اوماقاو ةريثك انادلب ضيا اوديعتساو جارخلا
 3) نك لجر نبا] ممالا نم اذه 2) سرطةسا ناكو 2) سرطةسا همسا ىّمسي ناك

 : يفب ن* مودا دلو ينعا 4] نويمودالا جرح نيح هنا كاذو سردرب_ه ةمسأ نك

 ١ قيادم زوص فاج ىلا ناخ يذلا نوايفا نايدأ تب ىلع اوراغ ةراغ ُْ طوأ

 ٠ هكفيق هنع يطع لام سودريه 5)هنبال نكت ملف 2) سطوقبما اوبسف نالقسع 1

 جوت مالغلا ابر الف يم بهذ كلذ لجا نمو ميدي ف 2( سرطفتلل 8 يبق ١

 راصو 7) ادنزوفق هتنبا مسا ناك 6) هاظرا ىمسي يذلا برعلا كم١ 6) ىطترا تنب 2
 ا 0| وتم دهاجو دوهلا ةنك سئر 8) سونرفافرحل (مدص كلذ دعب نم
 سئر ىلا هناكجم بهذف فالخلا نم هيخا نيبو هشب ناك يذلا صمالا يف ةناعاو

 هوءاقاف هوبحأف مورال اقيدص ضيا راص كلذ لجا نمو 9) سوينوكتين مورلا شيج ٠
 .10)سوالسفو ارورقو فسوي ةبرعلا 7) ادنرفوفق نم دالوا ُهل راصف دوبيلا ىلع مبيف

 "2 مس تام هناف مهوبا 2) سرطتسا اماو دوهيلا ىلع اربدم داص ليلق دعب نم فسويو

 ذخاف (64” ةيمءور ةئيدم ىلا سودريه تبهذو ٠ هيارُس نادحاو هتاقس دحأ هرياص

 حسيسلا عوسي ةديس نامز يف راص يذلا وهو عجرو دوبيلا ىلع كانه نم كلللا

 ليلق دعب امف هنب ىلعو هيلع لوقنس يذلا انصلختو 5

 1) 10 5711363 اهئؤدُق 3 812260 7067004 00712112151106107* ؤ ةعااطتت 0ع

 رز" 0611:0101: 1015 102ه 3015 طخ ل002

 2) 16م6: سرطفتنا 47744706467 ط١ ع. 1120015 52عمأ3 م316ئ, 0022 8

 هعامرأ هنءاقع لع [1كملع ةككهلهدنأو هعمل مل2عمأ 270 ءزاتذوانع 21150 ةصااع

 مهئع, ةممالزمتك ط1ععملمأو طععد دمنا طاتدءطاسمم 1م7عامعق . ( طل . ظ.آر هطبم6 ٠

 ءاج: ناك. امهصمعم . ل05 : 4774. لاا0 .,311] , «. 2)

 ِ 3) 1 ءكأات5 كمزكان مأان5ذ ءوأ أه 11150011 0016 . 20216 (ءالأاذ5 1ع: 2

 نءمك ١ لجر طم ع. 70:1461* 20118 1760611201215 5ألع مكة معا مأذ )4  8 2216 : نييمودالا

 : 5) 1686201022 : هيبال 6) 11. ع. 417ءئ745 ]1 7) 11م

 د ممرتعم و 70205 2 105ءمأت 55 71/77105٠

 ع 8) (م011. : سوناقره 9) ة5تةمل0م هوا لع 0 10) ال1

 كلل م9515 دانمأ و ط25ةعأر 216200635 223عما05, 05م5, 22620525, ءأ 501080 ٠



 ا ضن

 ينس نم نونال5 ةئس ىهو نيينانويلا يند ن 1 نياسمخحو عستو نيدئام ةئس يىفو

 سويولوب سوينا م ا ندا 3 ) يطاذنه م " لاش نيذلا كئالوا ًادتب سوحماطب

 كاديه تكلم 0 تام نا دعب نم ةنيلا الكلك ىو . سائيطنا سفر

 شاج سيئر 2)] سوبنويف لتق اكلم نم نيتنس يفو .ةنس نيرشعو نيتنثا ارطفواق
 ةءاطلا مهلا اوّداو مورلا دوهيلا دهامف 3) سايقملا دوما تن كانهو .لاتقلا يف مورلا

 ناتسو سو ةداعبسو نيفلا 3) نيبناتغملا تاكو ٠ لوالا ر ةهسلا نو ف 5

 4) نين اتعلا اوُأَدي نيح نم نوئسلا نوكتو . نأ 53 فالا ةسّح يلاثلا رفسلاو

 نيضانوملا نس نم نيعستو نيتنثا (.ةئسس هو ) ةمس نينلاو نيسيتو. تالق ل
 ارطفوا كلم ان ا نمو ٠ ةئب نيتسو ناو ةنام.مهرما:ءاضقنا لاو 0

 ؟) سكاطبالا ينس ددع ًادتبا نيتسو عبراو نيتئام ةنس نييئانويلا ينس نم يه يتلا ٠ ٠١

 ةبسلا كلت ىلا مدآ نم نونسلا نوكسف ٠ ةسيمكلا دعب نينثالا موي ةنسلا تاخدو

 اوريصوأ ٠ مورلا بس> ةنسلا كلاث نمو ٠ ةنس نيثسو ىدحاو ةئاعبراو فالا ةسفخ

 اًدداو اوريطف 6)الوب مهتعاج ىعسيو الاجر نيرشعو ةئاثلث اونوكي سوطسفلس مه
 نمرئاوي سويداغ نمد عدلا وهو كالم ل5 خ نيذلا ىلإ فاشل 3 نم مهنم

 انينج ناكف هما تتام امل نأ لجا نم ةيمورلاب رصرق ع يمنسو نيتس ةيعبيرا'ف

 ةيمورب مورلا ىلع كاوو غلب َقَح كرف | ,موح نم هوحرحاو ارد انطب ُْ ضكرل :

 اوجرخ ثدح نم تت الو اودلوب ثيح نم دلوب ' هنا لوشو كولملا ىلع رختش ناكو

 رسب رهس وه يذلا 7) سويلو_طيف رهش ناك اضياو حرف نم مذ حرج هنأ قي

 1) ذود "جوجو ط٠ ع. (مدود::ء/عد. ظعاطست طلع 0ع ااتطل/15159 0

 ةمماملأو ءأ آم 00 2) 1.686: س 0 10007775 7 ٠

 3) 00011٠ : نييباقلا 17 4) 00012. : نوياقملا ادا

 ؟) ©6016 . : سطك بالا ” 1نجوويجوو 21100114 يعم 20 021 عمل دعس لابلت قات

 6) "1 ءالااب5 0من مأ15 ءوأ , آع8ع0لا122 10166 سوطانس 8. . 362 ه1/5 ءأ

 يلو 4 ٠

 7) 0 همانماتم 705 (01/1111/15 و, ةدتطلع ؟هعءدأانك لايأأالك 2060515 د مم



 داهم مك 1 ري ل ا

 2 سويلوت كلآم هيف نا لجا نم سويلوي كاذ كلم 1) يمس (65 ) زرت ينمي 00 1 . 0 9 1 دي دن و
 كاملا

 هدعب ن٠ كلم نينانونلا ينس نم نيتسر يلاعو نيدنا.م ةئس يف سوياوب تام ايلف

 ) نيموي صقان طابشم نا لجا نو ربا ةتسو ةنس نيسحنو انس رصيق سطسرغا
 ماقف رصيق ميراغف مهيداخ مورلا شرج سيئر رصيق مايا يف ةراغ تءاج هلا بوتككم ٠

 نيرخآ ءوس 10 ]سوو دورت نعسو .ناك يذلا مورلا ءاس'ور دحا رصيق لباقم

 أباها ل ربذحا ىهتناو ةراتلا كلت ةفتق: مور را ىلع 4 هتسادر نم رصبق اولزءف هعم

 اوراصف سوب رورف برهو ءاسّؤرلا برهو ليللاب ةيموراو طيضو او اذ لع زعدق رصيق نا

 اننذأو كلا انأسا دق اننا :اولامف 5) ) نوطيق ىلا اومم مث 3 مانصالا تدب 4)نوملوطيف ىلا

 مورلا سلخ عمش . اكلم كريصت نو اعظاخو 4)انوطمق اوذعتأ ثيح نم مورلا عمجأت

 لتقو مباتقو طسولا يف سراحملا سبحو ةنكما ةثالث نم ليللاب ةيمور ةنيدم نه

 ةنيدملا مهيلا ماسي نا دارا يذلا كلذ سويرورف اوذخاف مورلا ىلع كلمو مهبشبج سئئر
 نولوبو نامذقلاو يصعلاب ةنوب رضي اوناكو راح ىلع هوكراو 6) ةحيرس يف هوريدف

 نأ كلملا ماو رحم || يف هوحرطو ٠ طاشااب مو 5 يذلا 7) انرورف انغا ل

 ٠ حوضفلاب 00 رسل ك2 ناو سود ورح منا لع زيخلا كلذ قم

 .. 9)اهوحرطف ةيمور ىلع تءاج يتلا ةراغلا تسيك امبيذ 8) نيذللا نيمويلا كنيذ اماف

 مويلاف ةدايز 18 10] دح اوريصف هنم امون ني ارسَعَو ةينا ف ناك كلذ نال

3-2 
 ا

 دلل

 0 00042: 2 ىمسف

 2) مانع 560/0 ال 0ع منغ هماطان5 معمذأاممم عا لع طعالات5ذ 1[؟ةهمصمضم-

 انا م05غ لانأ11 (ن2253:15 20غ عزت 201152 ذان0غ عا ؟2طاناومست "علما عما. ٠

 3) 11 . ع. 1687 اله1 الك, 51 70و 0 ءأهكلا لانعانذأأ 511

 .4) 1686: نويلوطبقت 5

 ) آطعععملتمت مائه: رديق ىلا 6) 00,7 . : ةعيرش يف طع. ع. 1717 6

 ) 10 عع5 همر ماععر 10116 (؟ة05 لأ موأأ ةا1ءأم1 طققع 6ع : ه1

 8) ©2061«. : ناذللا نامويلا كناذ ١

 ) (م0:.:اهوحرطق 10) موا نم



 د )مسو

 نيثالثو اًدحا اهنم ربش لكاوريصو رخالا نوناك يف هوريص رخالا مويلاو زوت يف دحاولا
 ْ افاق نوكي نا نسحيال : لاقف رخآ كلم مورلا ىلع راص نامز دعب نمو ٠ موب

 وه يذلا سطرع رهش لبق نم ةندلا رخا هرّيصو هجرخاف سويدورف ينعي ةنسلا طسو
  سطسغوا هلاخ مساب رخالا ربشلا ا سوياوب همسأب ررشلا كلذ 06 راذا" ©

 نورّيطتي كاذ ذنم مورلا 1) لازي ملف نيمري طابشا صقنب (65') ةعلا هذه لجا

 نوكت ةيقرشلا حابرلاو رهظي هيف برطتلا نا نومزيو طاشاب
 ةكسقس نام انوتلا نيم عما نع قلل حف سطسغوا كلم نم يلاع ةنس يفو

 - ةثام 3) انفلوا يقيدوبلا نم توديكلاو ةكلتملا تلط نيس 0

 ممالا نم هنا اناق يذلا سرطبدتنا نبا سذوريه مهياع كلف ةنس نيعبراو ثسو

 ثيحو نييناثورالا دالب ىلا يبس ةناف دوبيلا ةسنيك سيئر اماف ١ ةنس نيثالثو اعيس ٠
 بوقعي تا ا سلو ةمئاك :تعو 3) هيا نا لفو سوريه هلتق يبلا ن٠ عجر

 ىتح هدم نيب نم لزتي يذلا كلذ الو اذوهي نم طيسلا سغب ال : لاق يذلا

 ء ليلق دعب نم يرمعل نامزلا كلذ يفف ٠ م.ءالا ىجرتي هاباو ةكلامملا هل نه يي
 لجا نم 0 انيق هل لاق يلا يلا 5-00 ةون اضيا تمتف حيسملا روهظ
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 تب مت اهيف 3 بفطاتس نبا "شويزاد كلم نم تنم ةبسانءااهرلا |
 يربدم عسمج ناك سذوريه كلام نا ىلاو كانه نف نيّتسو س# 2) امفيلوا يف برلا

 يذلا رهدتلاو توت ىلا تلطب كلذ دئعف. ةنبك ينعا 4 نايحمسم نوّميس دولا 38

 دومملا دالب ىلا ل مورلا ن ميلا سذوريه 1( الف. 3 ربدم ميلع مون مودي نع ا

 اهلخاد ن م اريثك داباو سدقملا تدب ؟) راوصا لكمدهف ةبراحملاب مه. دهاش هلباقماوهاق ٠

 َ_آءث 0 ةنىكلا نير اهل نكي / يلا توئهكلا ةر ولا ليصحا و دوهدلا خه

 داع مس مس مس سس سس 2 ل سس سس سس سس سس سس سس سا سل ل سل سل ال سل ا جل م اس يي

 ٠  01161117105ايبمياوا :   2( 00ملف 11005

  8110 5110 1121133 2ولأ اذاغ ممما11ع>ع 26 11ع2006 0ععا5نج هنت 0015© )3
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 :لسلف كءن نمز ةماث ةئس تونبكلا يف متي ْنا |دحا عدب ن كي ملف اهماع متخو هب هن لد

 1) سلاطاطسرا لتق مث ةئكلا سنئر هتأرعا احلا سوناقره نبا 0 لاطاطسرا رّيص
 2) ليئاثتح هناككم ماقاو

 ٠ كلم نم ةعباسلا ةنسلا يهو رصيق سطسغوا كلم نم ةرشع عبرا ةنس يفو

 ناك يذلا هشيج (66) سيئر 3) سخويثنا براحبا كلملا سطسغوا جرخ سذوريه

 اعبافف !ديدش اب رح ايراحف رصم ةككلم ارطفواق يدي تحت نم ناكو هيلع 4) لتري
 . لاو ؟) ههلتتف رمقلا رخآالاو سمشلا امهددا ىّتسن ناك يذلا ارطفواق ىنب ذخاو
 000 نيالا تلظف اعيذياب انعَستتا التق هنم اضلختي نا اردقي ل ثسح اغلا
 - 6) ةيمؤر ةئيدم يف سيمط تزاص نامزلا كلذ يفو مورلا يديا تحت كاذ ذا تراصو
 "ا ١ ةعراو ةوبز ةرثف تسو ةنايبرا سائلا نم اهف اودجوف اهلها ىدحأو

 00 ةنم د

 ةينيمرأ ىلا مورلا سيئر سوي دابيط ثعب سطسغوا كلم نم ةرشع يفلاع ةئس يفو
 | مورأا اومسس نامزلا كلذ يفد سرس ينبل ةيزللا يطعأو يسيطر ضيا ذصتساو
 7 يديلق سجوهورف سديل ةخسنأ نيئس عبرا لك يف نوكسي يذلا نييبكلا مويلا
 نم نب رشعو يلا ةنس يفو 8 نوطتختب هنومسل يرمعل نوثانوملاف 7) نويظرم

 ئ امكلو َة كدي كنت ضيا ىنبو ةريثك 9)نودخو راوصاو نئادم سذوريه ىنب سطسغوا كلم

 ٠ 168ع: ساوباطسرا 47 15[هانانأان5 )1

 طم لياتح كدعممأ ونت 211 ؤددملتت دنطصتصاتما 5366200أز نفح (عضهانتأا كانط )2

 + 1ماعملتأ ؟(هءامكذع 1/13: ءكدهت ك7[ 1أ111 ) 2 3.علممع11 

 !ءععملسمد : دتري غغئره"  )4

 ةودععلا ةسعام# لسمو 51105 01ءممدغمع ءغ ةمامصتا 561222/ ( (ن]1عع 18150 )5

 همداعدمل) ءغ 776/707 ( لا ءئمملصتم) 35 ثلتعانكأو 001390 0ع505 155 ظ

 ٠ 4[0"1ع مران م15 ءقأ انزع 3 عات .”نيم(0 نير واي 71/11610110و 26151ل5 )6

 همر ماسكر ؟م2[غ6 ؟هآستأ ةنعأم» نومك عقطعمف طقعت طك ةدنم قلاج18  )27 2

  711218ءهاعرمهك 11471 . 8) 8 عرومعم

 وصحف ارا اوضأ 8 :.0011( )9



0003 3 

 !)نوطأ س مآ لدخأ كلذ لبق 0 00 ةقاشت اهأهس رصبق ةما 2 اهريصي

 نسوا لآ نه ناك يذلا فوسلبفلا نيريطتلس نامإلا كلذ يف ري ناك ا
 ليال هنا الاقو اصف 3) ةارثعملا نم ناكو 2) خوريس عم المج ةنيدم نم ناك يلا
 نوتومي ابابدا انل لمعنو ةيزإلا يطعن يرمعا ٠

 3 سذوريه تلم نمز رصبش سطعبغوا تلم نم نيعب راو نينثا ة ما ينو د

02 

 نينانويلا ينم نمو نيعبراو تس ةنس نييكاطنالا ينم نم يه ىتلا نيثالثو سخ

 قا ايغيوا يئس نم نيتنثا ةئس يه يتلا 4) ىلوالا انوطق دنه٠ ٠ عستو ةثاعدلو هل !

 لآ نم يذلا ملل تدب يف حيسملا عوسي اصلخو انديس دلو ةنس نيعستو ةعبراو '

 نوناك نم اموي نورشعو ةسح وه يذلا ؟) سروثي ندنلق اوظفاورفأ يف اذوهي
 تسو (66” ةئامسخو فالآ ةسخ ةنسلا كلت ىلا مدآ نم نيئسلا عم .لوالا ٠

 نيينانويلا باسح ىلع لالملا يف ناكو نينثالا موي ةئسلا كلت تلخدو ةنس نوتسو

 رخل اهيف يتلا اهلبق يتلا ةنسلاو موي رشع ةتس مورلا كات رشع انا .

 باس لالحلا يف ناكف دحالا موي تلخدف راذا نم موي نيرشعو ةسخ يف مييسلاب |
 لالملا اهنف ناكو مايا ةسهخ مورلا باسح ىلعو دحاو م موي ةسلا تاخد موي نيينانويلا

 نم 6) نوكآلا سوئيرق كسب حبسملا دلوي: نا ليق.ةبسلا كلت يف .سككلا
 ةوضيللا دا 2 ةبؤللا سؤرؤر نتكتيل ةكلمملا ريدت تناك مه نيدلا 23( ) سوطياق ٠

 نم ٍدحا لك ذاؤ 8)الوتلا ْى نوعُشُ اوناك نيذلا نمو سطاده يرمعل ناك هنالا ٠

 آ1) 001110 مأان03 2011605 1686201082 ع5أ نوطارطسا لدخ 2. ء. هرج 51م0 ظ

 منك )2  طوع هممأو ]1م ه0م01طان5 معوذأطتع هم10م132 ةذانت[٠ كلعائاتل“ 1068

 0ع ]003 دع انءطم 230212 عا ظط28152عم 5200 نادأ (ءاطاتأ2 025 2265311 26- 2

 عدطدصأ (0 16 . 05 . كال. ]4. 31/111,1) 3) (0011.: ةلزتعملا نم طبع هنن طاقتك ع5.

 4 11 .ء. 10 ءازو طءاسم رز 1غعم 1عععملانات ايياوا مة ايفيلوا ؟) 1 ع1أا5

 متن ماانذ آععع : 11مؤ ”0نجث 16008751 * 10/0000 6) [1.ء. 00/1715

 21225635 707 ن 0 00110م18 ء35أرو © )معطل 7) ©لانآ5 516 ]اسك 1114 202 ١

 هممدمعأر 1016 ؟انأغ جرن نرجوو 562 ه15. 8) 1122 لع 0نتيتمت دامغت أع اماعأا- 9

 آ1عأ م055ان6 . 70166 162ه6001022 سطافه م50 سطاره نجويجو ع ا م10 الوث يىلوب 4

 م١



 اكل 0| ١لا ) ا

 3 ملل تيب يف بتكي اضيا ميرم بيطجتا فيسوي لِعف وت دم يف فتكي ناك :نيابملا

  ميكطل د) 1)س ان اتغتول نامزلا اذه ضيا 5 جيوسملا دلوم ٍراص كلذ دنعو هتنيدم

 ىلع مهتبلغو مورلا لاتق ىلع بتك يذلا مابا ويس يف فلا ذكيا
 دق معز قرشملا سرف ٠ اره اننا نا» رصيق ىلا ىتك ذا ةيروس دالب نم ىتلا ةيكاطنا

 تبب يف كانه دلو يذلا ريغصلا و)لفطلل نيبارقلا اوبرقو كتكلمم نادلب ىلا 2)اوزاج ه
 1 كو نطسفوإ هبلا لسراف .« دعب اذهب عمسن ملف وه نم نيلو وه نم اماف مل

 ره ميلع كانه هانريص دقيذلا 4) امارطيسأ معز سذوريه نا» : لاّتِف 1) ساياتتول ىلا

 هناف سوجملا ثعب يذلا كلذ سرفلا كلم اماو.«ءيثي لك انملعيو انيلا بتكي يذلا

 نييب داو عبرا ةنس يف حيسملا يلا سوجيلا كلئالوا 6) !ًواف )نوسيرف همسا ناك
 7)سنايفرفاو سليرف اماف ساباأ كذاام ىلع نيتنس نبا جيسملا ذا سطبسغوا ىنبم نم ١١

 كلذكحو سوجملا 6) اًواج ثسح مايا ةءبس نبا ناك حيسملا نإ اوكذِف نيرخا عم
 سروجملا ةريثك سئانك يف تالاثملاو روصلا يف اثدجو دق اننإل نوككي نا 8) ةسن

 حيسملا نا و)اننيب دف (67) اضياو هما ميرمو حيسملا بناج ىلا ني.دوبجم ةاعرلاو
 ةنيس ناثالثو عبس سوذريه كلم اغاو سوذريه كلم نم نيث الُثو سمح ةنس يف دلو

 فسوب رارف ليجنالا وذ ناكو سوذريه تام ناك ِدْقِف نيتاس نبا حييسملا نلك ناد
 هنبا سوالشرا كلمو سوذراه تام نا ىلا نيتنس رصع 4 وك و نصف ىلا حييسلاب

 1) ©0002 06 ططن1هدهماطو ساتغتوا + 50 ة6 م 20 كلان عان 511112 10

 رع 8 مون219 م15 ةتامئ3[12 51004

 2) طع اذذ نانوع 121:2 ه9: م17 ن1220دد طلع 0عء55ء 71 عم اه 020م6 0

 2 عيووماتول 2015155ع 0005م0 ع دانأ5ؤ 20 (بطعاوؤبتال ٠ : ”؟

 3) 8: لفطلا ىلا 4) 10 هدرعبمأم . ممتع ؟واستأ هجوويجوتر و٠

 قو)) 8:نوضرف ,6) (ي0,2. :ءاجف '

 7) 211560110 ععومطمءدمج مممتمو ءوعكإنمأ9 ز 1024ع انآ هالو هوا 5

 لسازاجد عا ماتلطاتو 1845 .

 002089) ظرقبي 54 ,00» كيتا مانو .عوأ ز ةعهكالك ؟5: 5ز6 70118 6 ٠

 9) 4917 ع



 كك ل

 ندم كلذ دسك وق رجلا ةتللاخ لق نا ىنمذرنس كار ايف السل نم ١
 ىلع اهنود امو نيتنس نبا نم اهالاو امو ملل تدب ةيحانب نيذلا لائطالا عيج لتقف

 انصاخم عوسي تدلو نيح ميرم ةرهاطلا تناكو ٠ سوجملا نم هربختسا يذلا ربخلا ردق
 حملا دوعص كعب نم تالذؤ رثتيب نيتسمحو ىدمجال تتامو ة ف ةرشع ثالث 2 0

 ةععبرا يف لوابا ربش يف نينانويلا ينس نم عبسو ةئاثاث ةنس ىو ٠ نين نس د

 ناريؤح نم (هوب نيرشعو ةعبرا يف دلوو ابرخز نبا انحوس لبح هنم امون نير ١

 نم موي نيرشعو ةسخ يف ميرم ترّشِلو نيينانويلا ينم نم يللاثو ةئاثلث ةنس يف
 ةعست مايل مل تبب يف حيسملا دلو ثيحم ٠ائحوي لبح نم رهشا ةتس دعب نم راذا

 ناخ 4 كرخلا 3 نيرشعو ةس#خ ف نيينانوملا ينس نم عساو ةسالك كلا روس

 ناعمس لمحو لكتملا ىلا هب اودسعص موي نيعبرا مام يفو مايا ةينام نبا وهو كاثه ٠
 نربخا دق اع رصم ىلا فسوي هب بره كائه نءو هيدعاس ىلع لكيملا يف خيبشلا

 2 ُْف دلو لق حيسملا نا انربخا دق اننالو ٠ نيتنس نبا مح سنملاو تام سدوريه نا

 نبا مييسملا ناك ناف ةنس نيثالثو اعيس كلم يذلا سوذريه كلم نم نيثالثو سمح

 ىتلا ةئسلا كلت يف نا لاقو . سوذريه تام ناك دقق سوجملا 2)اوءاج ثيح نيّتلس . ٠

 ظ ميم ثسح كلذ دنعو (677) نيتنس كافه ناكف رصم ىلا لزن سوجملا 3)ىدا 5

 ام ىلع اذه ٠ ةعبرا نبا حييسملا ذا رصم نم عفترا سوذرياه تام دق هنا فسوب

 ان>رش دق انال امو نيعب را نبا رسدم ىلا 00 حميسملا ناف هع ةقمقاحا اماف 4| موق لاق“

 الا ثكحي م هنا ىلع ليلد اذهو نيتئسب حيسملا داوم دعب تام 5) سوذريه نا

 دق نا فسوي عمس ثيحو لاق دق ليحنالا نال سوذريه اهشاع يتلا نيتنسلا كلت
 لالا لا لاقو ٠ ىبرتب ناك كانهو ةرصانلا ىلا بهذو رصم نم عيار سو ذريه تاما 1

 اوريخا دوهيلا رابحا ناف يملا دلوه نع اولا نقلل ثيب ىلا !واج سوخملا نأ

 1) لصفلا نم 1٠١ ع. ءاء 115 نان2ع 221130111 طه 20067: ظ1ةهععاتا 07116 .

 2م(: ت01 هل 2( : ىأر

 4.0 7 وق ؟) !1هممعب 2270015 ؟نىلطتأالا 25 0 :

 0117615512006 .٠ ضيا



 فه 79147 .٠ © تس

 00 تعب س ذوريه ناو ملح ثاب ف دلوب هنا حبسا دلوه نع مهأس ثيح سذوريه

 ظ ًّ قيرط يف مهدالب عت ضطوحلا نأ لمحنالا لاقو' ٠ حييسملا نع اودحفمل:سوحملا

 01 وار“ سدنملا ثدب. يف سدل سوجملا 9 ليلد اذهو سذوريه ىلا اوعجري و رخآ

 نيتتسل سذوريه كلام نم ةنس نيثالثو سمح ةئس يف داو حيسملا نا انلوقو٠ حملا

 اوردهلاو جرم ةماو فسوي ةلمح اهيف حيسملا دلو يذلا ةنسلا يفو .هكلم يف اتش هك

 'سذوريه شاع نا دعب نم سذوريه تام نا ىلا نيتنس كانه ارثككف رصم ىلا

 كلم نم نيعبراو عبرا ةنس يف تامو ةئس نيثالثو عبس ابنم كلم ةئس نيعبس

 لدي امم اذهو .ةرشع ىدحاو ةنائاث ةئس نيينانويلا ينس نم يه 00- ١
 ٠ ٠ حيمسملا نا

 : شارفلا يف ةعم مث يهو تأ رما لتق هنأ لاّشو ة ةمعص ٌةرع 0 سذوريه راق ٠١

 ناك دقو تكل ىتح اهئمو هنم 2) بخسلا لؤي ملف ةرجاشم اهنسب ترج هنال

 امنع متي لو اهيلع سلجو اههجو ىلع امعضوف ةداسو ذخاو بثوف 3) ِهلّقع نم جرخ
 يف تناكو اًدج طبتخا هنال هشارق نم ةءامحو ُهتنبا كلذ دعب نم لتقو .٠ تنام ىتح
 هداذمو هتناع تاتو هيلجر يف بطر مروو ةبعص عاجواو حورق هتاعما (68)

  ناككف ةحافت ذخا عجولاو ملالا ةدش نءو ةتبأث هيدبب ةنوزخ حورق تناكو تدودتو ٠

 اوسحا ايلف هباق يف اهعضيو نيكسلاب هسان لوح نم لثغتسي نا داراو ةحافتلا عطقي

 هوعدي ل هب
 حرفو ديك ديع دوهيال نوكي نا ملعا يلا : امجوزلو هتتخا مولاشل ضيا لاق مث

  نولتقو نوسيحف نوعمت انهاه مه نيذلا ءال وه عيج عمج نكل يلوم يف يظع

 تام اذكهو . وبا ما وش نزلا ىلع اولع دوهبلا عمتجا اذا امك
 ” انوا سذوريه

 لافطالا نيسيدقلا كئلوا هلتقب ةمّقنلا هب تّلحو هللا هافاكف اهتم سعصا نوكيال
 اا لكلا لاق يذلا نركم اذكهو ٠ لجو نع هما ىلع ةأرعو ا دعتو املظ

- 
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 ٠  76553 00260300ذل ام (ءاأان ان1751050101ع ©1]00أ5 و 0عقانا1 )1

 1عءاأاند بحصلا ؤ 8 : ةرجاشملا )2

 0 :١ ! هلقع نع :8 )3



 اس )ع

 لافطالا كتئالوا هلتق لبق نم هتباصا (ميج ةّيلملا هذه نا :اولاتق نامزلا كلذ يفاونك 2
 1)سسبوذ نم نون هل ناكو ةومسل عسل سذوريم ناحو هللا ىلع هتأرجو هروحو 8

 تب ميرم نمو هيبا نم 3)هرحان وه لتقف هتوخا لتق يذلا كلذ 2)سرطيقسا

 كنيذ سردنكسالاو ؟) سويلاطسرا لئق 34 كلذ . ةنيككلا سيئر 4) سونافره
 د) سرطيتسا اهعيخا سيسدتب نام نيذلا :*

 0 جوز 7 يذلا كلذ 6) سنوفغيطنا يم مس يذلا رخالا سذوريه نا مث

 ةأرف | جيوزتل هم هيلع بتعيو هظعي ناك هنا لجا نم ناددعملا انحوب لتقف هيخا 3 | 7

 موي يف ناك ايلف هلتق يف لاتحت 8) لازت ملف هيلع 7) امنح ةذايذوريه تناكو هيخا 0
 كلملا يدي نيب تصقرف اههتئباب تثعب هباحصا ٠ اسؤرلا عب ريل امديف اهوا |

 عفدي ناو و)ان>وب لتق ةلقسش نأ اهأطاو دق ناكو | صقر رضح نءو همجحعاف سذوريه ٠

 فصن غلبب نا ىلا ةتلأس ام اهيطعي نا كلذ (68" ١ ىلع فلحو ةفيحص ىلع هسأر اهبلا 1

 غباصلا انحوي سأر ٌرتحاف:نيفاّيسلا ضعب نجسلا ىلا ثعب انحوي سأر هتلأس ايف هكلم 0١
 وه يذلا سذوريه دلوو اما ىلا هب تيهذو تام ةيرالعا ىلا ةعقدو هب ءاحو

 هل 00 كلم يذلا كلذ سواليشراو ةبرعاسلا 10) سوكلم نم 6 ينو ١ ش

 رك ناك يذلا كلذ وخا سذوريه سدقملا ثدنب نم تناك تلا 1 1) ارطفوق نم ١

 نم _ هل دلوو ٠ هلتقو هلأرما 0 كعب يذلا كلذ 0 ماوعلا نم

 . 11650015 00٠سسلوذ ؤ 1عع6: سروذ 220715 م5123 :8

 56م5ا05 ©>أ8أ[: هب وخا )3  1170:167٠سي رطفتنا : . 00011

 08 00 1105 7 "2 منح دح

 1 د. 112201 ممم !257عأ طتأع همامتممتر ءكانمت 012غ !ان عنا عما :

600 

) 

/ 
 ) 0001+ . : سوناقره ؟) ]1]1 . هم...

) 

/ 

/ 
 116200عمم 202 00256051556 220111 5. ل032215 2151 م10 مأ عا ]15152101110 ٠

 10) 1هءوكنتت طقعع 5ءئام [عضملتكد طساتعت 1/706 ٠

 11) 1ع م2668 17[عمملل15 ءع ططئا]ممأ (ءامهعطتع لأ كان (ن]1ههمدقع م و اادأأ 8 ١

 5ءمالتم0م3 انه 1120015 22عام :

 12) كوعزأست زدت 0ع قللت ةعادامطانلا قللت 2[عمملل15 دمعمأ ءأ 113306



 "0 ال وج

 هلا ١4150 ب

 22 سذوريهو 2) سردنكسالا وخا سويلامطسرا يرمعل مه ةثالث نينب 1)سوالّسا ادلق

 "7١ 2 ىذلا وه سذوريه ىمسي يذلا كلذ سوةيرغاو 1) رفادبق يف اكلم راد يذلا كلذ

 "7 سذوريه نم سلتخا يذلا وهو دّودتف «فيسلاب اديس 3) حبسا اخا بوقعي لتق
 7 و) اًتينرت هتانبو هدعب كلم يذلا 4) سوقيرغا نونب هل داصو ةككامملا هتم ذخاو هع

 00 5 نيكذي يذلا كلذ 6) نوحالا سكلف ةآرءا تراص اهئاف السورد اماف السوردو ه
 و 7) سيسكر بالا يف

 كلم انفصو ام ىلع هب تّلح يتلا مقنلاب سذوريه تام امل هنا لوقنف عجز نالاف

 ىقلا رصيق سطسغوا كلم نم ةنس نيعبراو سمح ةئس يف هنبا سواليشرا هدعب
 '" 2 سذوريه سطسغوا رم كلذ دنعو ةنس ةرشع اتنثاو ةناثلُث نيينانويلا ينس نم يه
 كَ و هوانا لع اخرطط هريصو سوفيطنا يمس يذلا كلذ :) مولاش وخا ًايضيا

 7 2 تراص نامزلا كلذ يفو )١8 انيلينثا دالب يف انيسول ريصو انوخرط دالب يف سوفيلف
 0 0 ةوبو ةناعبدا اهب دجوف سانلا نم اهب ناك نم يصحأو ةيمود ةنيدم يف 9) سسمط
 ا لاو نتا لا م تاور

 700 حرط سواليشرا ابا ةميظع رورشو ةريثك بابسا لجا نم نامزلا كلذ يفو
 يفاٌع اغرطط سذوريه ذوهيلا ىلع هدعب نم (69) ماقو 1)اثيسولغا ةئيدم راسأ ىلا

 شاع نا دعب نم كلملا سطسغوا نينس نم نيسمخو عبرا ةنس يفو ةنس نيرشعو

- 
٠ 

32 

 0 لاتأ طانو معد 200010214 هكاتنط 103802 2010101100 0111 ما1همع : ؟كآ. 465140871171114 ,

 1101101 ا

 1) .آ1لهدتأم2 0110 م 2) ة0[15طمانأ1 طانزات5 مانأ[انو ؟ن16 221

 م1300. 3) ل3ءمطان5 35 27ع200ع ثععأممو 0عءاواتت 207 01 أانا /هأ67 7 ٠

 10017117 ١ 4) 85. . 56ه,00ع 4عءاممدك 1٠

 ؟) 1.8عم : ةقيا رب 718 ٠

 0 6) 1.686 : نومالا * 8: ورب ةعان 270ءات12405 ,

 7) .٠ 11٠١ [[1مْيوري طعاات5 2مه5(وأومدقت (3211/ : 24)

 5 8) 1 عاععأ ةتعأم+ مممم102 (ءامهع ءطقتتتسم نتتأ 8 اسعه (111:1) لون وصه هل. ١و

 ٠  8 63]0 014ع, ءعهكاتكو 1056 70 ت011انمأه وأ , 11 )9



 ب نعد

 نيرشعو امالث رصبق سوب رايط هدعب ماَقق تاق هن نيعبسو اس رصيق سيطسغوا : ٠

 عقوف ةريثك لزالذو ريثك عزف نامزلا كلذ يف ناكف ةنس نيعبسو فا شاعو ةئس
 - ةنيدم ةرشع ثالث لزالزلا كلت يف ل

 ةراصيقلا ا ا اخ رطط نسوفيلش ىب سوب رابيط تالف نم عين ها يو ! 2 ١

 سَ 0 | يافعي امل سدوراه نيا في“ سوفياج قبال 5 1

 انرسف اون أ دالب نم سطنب ةنيدم ىنب ناك يذلا سطاليب - ةنس نيسمخو عمسو 0
 مدآ ي- ن مه أهدعب ىه يلا ةئسلاو رصف سوب رابيط ةيحان 3 دولا درطب 1 1)رضق ش

 0 موش رمد ةنس سوار نيكو ةنايلجإل كذلا ةسمح ةنس قالا إ إدتبمو 4

 نا يه تلا رشم اةسخ )نوطقن دنه يف دحاوو يقنام 2)ايفيلوا ماك يف نيعبسو سه اء

 الر نيا ان>و نم ان دمس حيسملا دوا رصف سوي رايط تلم نم رع كَ كَ

 دلوم ناكو دحالا ف زخالا نوناك نم مايا ةتس يفو ةئس نيثالث نبا حملا ذا

 دام ةزدعملا تاءالاو ةرهاملا تاجعلا لاعتفاب ادا ندرالا 2 ها لعب نمو ٠ ل

 ءاملا نم رّيص هلا ليلملا اناق يف اهعنص يتلا ىلوالا ةنالا  تناكو :٠ فضنو نيئس ثالثا

 0 ضار, الا ىفساو ةالصلا هديمالت مّلعو تاميوطت ةرسشعلا ىطعا مث 3 .ادّنِج !: دارس رس 5 3

 ٠ ملاعلا اذه ف هماقم ةدم يف اهعنص يلا ةاصحن ريغلا تاب الا يلابو صربلا رهطو 1 210

 نيما نيرهادلا رهدو نيدبالا ىلا دجملا قلب ل يذلا

 ىلا يطدبلا ىسطقأاب 0 حعيسملا عوسي اثدمس باص دعب نأ 4 يجينملا لاق 0

 7 ةلعفب 8-4 امو حتيسملا موس اندمس نم ناك 7 صصأي هراخأو ردبق سوب راييط 5 3ك

 نا يشحو ه 4و ىلع اوعمتحا دولا تعشسو ةئهكلا 5 سؤ ر ناو تازجعملاو تاالا 1 ١

 ةابق باسإ 0 انحوب لتقف سدوراه ناب ايضيا نرخ هيلع أوعّدشل العا معلع ك1

 آ1) 001110 م18

 2) 11 . ع. (0/11/177772105 نأ

 3) 5ءان 772076120. 2 4) 0010126 560 نا121101 10 10318126 11511 2018[ 50126 2
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 | دلو سادنالا ىلا ا 3 ةيمور ىلا سدوريه ذخاو مري سوي رابيط لسراف همخا

 .:هل لاقو ةيمور ىلا جزراحباو ظل لزع مث 1)هيخا سافن رغا هضوع 0

 ١ نايا عنصي ناك يذلا لجرلا اذبم ينربو 06 مل اذال هالوم يف 6-1 ا

 000 1 كج هاج يلوم هل لام ٠ هرما لحاو هيلا لسرا تنك يكل

 1 ١ ةكحا ثاسرو مهتعنا كيلع مبعيلُش نم يفوح ال ولو ةتلتق نيح" ألا ادبا ةترظن

 8 )ا يسرا نا واق مه كل لاق لتقي نا توما ةلتق يأب هل لاقف هب

 هلعف نع ءازِج سطالبب بلصب سوي رابط اضيا سماق
00000 

 1) (000. باخ



0" 

 د ل ا 0

00 

: 20 

  نيعتسن هو يدمسلا يلزالا يدبالا دحا ولا هللا مس 695 3

 :)ةسدقملا نيناوقلا باتك

 0 م 2 1 0

2 3 

 كر دوعَص كم 2-6 لعب عمجم راربالا نيسدفلا ءابالا نه مهوافلخو ,

 تاوامدلا ىلا حيسملا عوسي انديسو انهالاو ها

 هلة ةعراحا :لرتلل يولعلا ملاعلا قا مه ا سا لطرف لات لا

 ادانجا ةتكنالم قلخ . ناكف ءاش هنال ةعنص َلاكو الف كلذب هل ةتمتتناكو 2)هنم

 يف ةقيقلا يك رد ل3 مهيلع عشب ال دسملا ناك ذا رهوأا ُْ م ىلعا ةماحور ع

 هك الم عنص هنا : دواذ ءاسنالا ُْ يظعلا لا لاق يح روق الب ناز هدا ادانجا ُُ

 رشلا ىلعالا لوالا قلا اذه هذ لج م كما اًملف١ببتلت اًران همادخو اءاورا ٠١

 5 ,ةبج لك نم هرهوم انيابم (يلفث 8 اينالفس اًتلخ قلخي نا ضيا بحا ١
 الو هبلا هئم ةجاح ريغ نم هل اضيا هنم ةعدب ماعلا اذه أشناف نيرمالا يف ةتردقو ةتوق

 هديجت نم ضرالاو ءامسلا 'ىلثق نا ّبحا هنا ريغ كلذ ىلا ةتعد ٍةرورض 5
 نم هيف هقلخ ام عجب هيرو مظعلا مكحلا بيجعلا قلخلا اذه ةتلخ ايف 232

 رظنو مايا هلق ملغ لك كا د رحبلاو دبلا يف ةقاشخملا نماسالا فرد 5 |١

 ملاعلا 5 عنصي 0 ًايذنا ه ادعو ةعركمن ةقعد |دخي 3 احق اذاف ةلخ ام لك ىلا كَ

 يذلا ناسنالا لعج هللا نا :باتتككلا لوقب اك هل ةفيلخو لئكو ةلزنع اظفاحو اربد |0١

 هعضوو هلمناو ًماخ اخ نسحا اا ناسنالا قلخف ٠ هظفحيو هلمعمل مدل سودرذ يف هقاخ 3

 دسلحاو حورلا ينعا اعيج نيرهالا هيف ذ نكرو نيدواعلا نيد مف (ظشساوتم اريك 80
 ,ء اا

 ٍخ

 1) كسنعأم# 710عاان 25 150163 221131006 0176(علع 320 (161110869[0025 «. '

 ةمموامات عمو عا 0همعئ اتهمت طتقامءذمت 1ءاعععج0ل200. 5ع0 5ءعافرط 192102060
 : د و
 100 "عداتال1[. )2  1"ه26غ6 16عع00ا02: ةنمو 1ر٠6 د د

5 



 مس ؤ؛5

 بارتلا ن « ةملفثلا ةلمحلاب مسا نمو هَل ةسناحملا ةكن الملا هب م مف حورلاب ةطعف

 لي ةيبارتلا ةعيبطلاب اتنامو حورلا رهوجب يح مسجب ًايضراو حورلاب ائامس هريصو

 ١ توهاللاب ملكتلا (70 79 سويروغيرغا سيدتلا لاق م” ةمظعلاو رغصلا نيب هيف

 0 راقولاو ةبيهلا مهياعو مهنم ةحئمو هقلخ ام عيج هل ١ ) عضخو اهيف امون ضؤإلا هكلمو

 ملو كلذ عيمج 2) هاوحو ُةَقلخ ام لك ىلع ناطلسلا ُ ريصو هتمدخو هعفانأ مه رخو 0

 0مل مدعو _لخب ديغ نم اهنم لكأ. ال ن نا ةدحاو ةرحت الخ ام ء ءيش ن هرم هع

 هنا ةَف ةفرعم ءا لب كلذ ىلا ةكرجي دسح نكي لو ٠ ٠ ريغال هَقلاَح هديجمت عم 4 هتصوو

 3. دعا ةئيشملاو رايتخالا ةكلم ذإو هيلع 1])بيقرلاو يلوتلا هقلاخ ةناو هناطلس تحن

 0 هتعزان ةمصولا عيضو ةعيدتحا لبق ايف.هيلا نسحا دق نأ ةعاطلاو عمسلاب هبدوب

 ام هتافو هلما ايف نظلا ةفلخا٠ هتلاخ يواسي نا هلب# مهو ةكرديال ايف عبطلاب ٠

 نم يفنلاو ةايللا ةرم لين نم عنملاو هللا نم دعبلا زعلا ءاغتباب هل لصحو 2)ةلوح ناك

 ةبوقع تناك ناو توملا ىهو ِةبوَمع رماب ىحيو هابا هلوخ دق ناك يذلا سودرفلا

 ادبا 4) هتحالو ةيطخلا ةدام عطقتتا قلاخلا مكحجي ةحرب اهناالا
 تحا اك ضنذالا يف قالا رشتناو وشنلا امو لسنلا رثكو 0 تلواطت ايلف

 اويكتراو !داسف ضرالا يف سانلا ثاع٠ ضرالا اوالمار اورثكاو اونا : هلوقب قلاخلا 8

 ةطخسيو لجو زع هللا نم دمعب لمع لك يف اوكمبتاو متاملاو يصاعملا نم | اريثك

 ” قالا نو ةقواخملل دوجسلاو نائوالا ةدابع يهو هتباغ ىلا رشلا يف اوبتنا ىتح
 نع مفقوتو مهئراب ىلا مهدرتا تالبكتتو ظعاومو بدا ىلا اوجاتحا . عاش

 حئارطلاو تايالا نم تقو دعب 5)تقو مهيف لجو زع هللا رييدت نم ناكف مهاياطخ

 ' 100 هتنحتب قلاخلا نااّلا ركذلا هب لوطي ام ناك ام هللا رييدت رم تاك يلا" *

 ظ نمو ةنونمتي اوناك مهاسع امم رثكأ مهيف غلب هنا ىتح هفّطعت نم كلذ يف مي م

 32 0 علا دقملا ليجتالا يف ركذ اوسح «يقيدصو هنايقصاو هئاينناب مهيلا هذوفت

 1 070س ( بيلا هنبأب مهيلا هو كلذ رخاو اودرط نم مهنمو 0

 1) 0: : عضخأو 2) آ.6ععملدم» 606:28: هلوخ 13) بيقرلا يلوتسملا

 4) 50116 وى موءرمدأ 30160: : اهتمالو 0 8 و ضي
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 نذل“ 0 59 < ةيام

 كت

 قش لك يف ند دساحاب راصو ىملالا رهوااب هقراش مذا هّسرع عانترا سدا

 1 رشا كارلا ىلعا ىلا يللا كردلاو لذلا نم انتميبط عفريل ةيطخلا الخام

 ىلوالا انتيثرع ىلا [درباو :ناطروكل هيف 0 يذلا رفكلاو يصاعملا كلت نم انك و

 اهنئم انطقس ةيصعلاب يتلا . ْ
 ضرالا يف وي ا حرسملا عوسي وه يذلا دخولا نبإلا نهال ااًبلف

 ميد ؛ هب ناعالا ىلا م مالا ةوعدل مهذفنا 1)يذلا راهطالا هذيمالت عم ةفرصتق 0

207 

2 

 مل درو

0 

 نورب در ز)(سيماونو اه هئارش ث مىملعو ميدي ىلع ناعالا لبس نأ نأ مهتسايس 2تح كا | ع
 يصاعماو ةلالضلا نع اهدرب اع ؟ مهدعب ةمالا سودسلو نر نأ ا ف مهرلا 4)اوفشو اه

 ١ راك ى ىتح ليذلا راسهطالا ذيمالتلا ءالئاه قرافي معى طأطتلاو عوضالا مهاعيو 1
 0 هب زعوا ناك ال ةّتفاوم اننسا أونسَو يار ا حييسملا ديسلاااصو ٠

 هدعوب مّدقَت امسح ءامسلا ىلا هدوعص دعب مهيلع زنا يذلا سدقلا حورلا هيلا يأ 1
 عيمجبل ري ذي كلذ سدقلا حور طيلقرابلا وه يذلا يزعملا 561 اذا هنا: النا مهيلا ٠

 يوقتل ظفحو ةنآ عئارشلاو ننسلا هذبب ذيمالتلا ريصوأ ٠ مكيلا هب هتمدقت تنك ام
 كلث نع اوديحي نا مذ اردلط و مهدعبو مث 3 اولعحو 5١ امم اهسوستو ةمالا

 للعلا ا نذل لطبتو عئارشلا رثكتو ءارالا فلك ذاق اهرئلاخالو عئارش هلاذو

 برقا داسفلاو ةلطعلا ىلا ناكىداعت امو ىداعت 0 امو ؟ انث صقاتت امو صقانت 3

 اهصتخا ىتلا هتنمتا يف ريدتلا زيوملا هللا يبدت نم اذه ناكو :تورثلاو حالصلا ىلا هني
 اعو ىلا ٠ همدب مهعاتبا امذزع ارانغ هو 207 ةماو انتونهك اكلم هلاهللا | 3

 نييك نيعيفر نياءلج نيررءاب اهطاحاف اف نيا اهرغشيو 5 هو نا ممالا نيب نم اهلها

 نم (717) ناسنالا بكر هكذ لج هقلخ ءادتبا يف ةنالو كلماو توئهكلا 6) مهو 0
20 

 نيميقر نيتعيرطا ا 7 نا ل لع مسكحاو ا : 6 مهو عبطلا ْى نيناتح نيس -

 1) 207+. : نيذلا 2) 50116 1عععملاتال : 3 كح 3

 3) (0011. :سماونو عئارش 4) (0011. :نوفشو

 ؟) 1 ءاءأاتك 20101005 0011ععاانو /10عأاان؟ ٠ 6) (001::. :اهو ْ

 7) . (نهدت . : قناع 0 8



 يعمل ا

 ةيهلالا تونهكلا ىلا ةقطانلا ةملحا سفئنلا ريب د ريصو كللاو تونوكللا امهو نيربدمو

 .كلللاو تونهكلا نيب ايف لصفلا نا اذهب نّيبو يئايندلا كلملا ىلا يبارتلا مسملا ريبدتو
 ظ مسملاو سفنلا نيب ام 1) لضف ردق ىلع

 ةسكلا فصو ءادتا

 | لا كيفنأ نأ ىلإ[ نيومانا دنب و سومانلا لبق مدقت ام لدَقَو 0
 كلذ نيب لصفلا نيبتيل

 ش ملام مهمسر ىلع مهدعب مهارح ىرج نمو ا ممالك صعب دقشلا ملعنو

 8 لقو اي برق نم لوا نا كلذو نيماصلاو راربالا نم مهمدقنت نمم ادحا ص
 0١) دعب هللا هرما يذلا قيدصلا حون هدعب نمو قيدصلا ليباه ناك ةلمت كازو ُهنم

 ةيقنلا ناورللا ةحببذ هل حبذيو ان ابرق هل برقي نا نافوطلا ءام نم ضرالا فاشكتا ١

 : 0 مشا هللا نا باتكلا لاق م هل دهتو كلذ ةنم لبقو توباتلا يف ةعم ناكيذلا نم

 2 هضبا حبذي نا ىلاعت هللا هرما يذلا ليلا مههربا هدعب نمو ٠ هتحيبذ بيط حير
 - ةحص نم هيف اموتكم ناك ام ملاعا رهظيل هبيبحو هديحو وه يذلا قحسا
 شكب قحسا هديحو هل لدبو هيلع ةتقنش كلذ عبتا مث.نيقيلا نسحو نايالا

 ظ ةنع هير 5
 يذلا سانلا نع 2)روتسم مظعلا ريكلا نهاكلا ناك قردصلا اذه رصع يفو

 ةطنملا تارْع 0 م ىلا برب نا هربا هدبعل هللا ماو قاذاسشلم وه

 ةنوكسملا ةفاكي مويلا ل دق ىذلا سدقملا نايرقلا اذهل ايحرو ءادتبا اذه ةمركلاو

 حورلا هزكذب مدقت امسح اباطتسا ةرفغا يكزلا حيسلا عوسي انبر مدو دسج وه يذلا
 .قاذاسشلم سقط ىلع رهدلا ىلا نهاكحلا تنا كلنا : دواد ينلا ناسل ىلع سدقلا ٠"

 3)هيخا نوره حسم نأ هر وعلا 045 ليتقا يذلا يبنلا ىموم كلذ دعبو

 3 1) 1686: لصف انأ ن8

 00 2) (0011 . : روتنملا 3) 0201٠١ : هاخا



- 009 

 ىلع تونهككلا مسد مهدعب ىرجاو ٠ ةّمالا نع نيبارتلا هيلا :)نوبرقيل 9 هدِلوو 0
 4 لثم 2] نيروك ذم ريثك موق مك م رهظو يرال يب نم مهتايمق ن # ناك نيف 1

 ام مهن ؟كل برلا نم 3) نيراتخ ةنهك مهلك ء ءال هو مهريغو ايرحزو ليثومضو را 6

 ءامنا نا: مه لاق حيسملا عوبسل 5 نا كلذ لم ادو ديمالتلا تطأ ام 4| اورطغأ 0

 0 اوععل مذ ةهورب ملف يب يذيمالت اب نور « ام 6) نوري نا اوهتسا نيملعمو 2-6 2

 مهاطعاو ٠ ٠ ثءمس أع مككاذالو تراظن ع مكتيعال ىلوطف 2 امانز ٠ اوعمسل ملف : 3

 قطا نزعا اهب ففي مهيدي ىلع اهربظا 5 َمئارج مهدبكاو امظع ان اطلس اذه عم >

 رعخش و أءوط حعرسسملا ةدامع ىلا اوداثناو اهتعءافش عم ىوعدلا لوبق 9 3 ١

 ْي امو ءاميلا ف أم ناطاس مم هل قاطا هنا لب طوف ةيضرا 0 ل نا مي هل هتيطع يَ

 هومكلل> امبمو ءانعلل ْ ّ طوبرم ن نو 0 ضرالا ُْى يي امهم مذ هلوش ضرالا 5

 اوناك ام دنع هئم مظعا وه ام اذه ىلا فاضاو.٠ ءامسلا يف الواح نوكي ضردالا ىلع

 ادب مالسلا مهاطعاو مدع نا لخد ا باورالاو نيعمجح نويهض ةَملع ف

 نمو ُهَل ترفغ هاياطخ هل مترفغ نم سدقلا حورلا اوابتقا :الائاق مههوجو يف خفن مث

 ةناطاس ناو مهاطعا ام 8) يلم ُهنا مهدنع قّدحي نا بحاو كيسمّثن هيلع اهومتكسم

 دحاو ضرالاو ءامسلا يف5٠

 ايبا ل مدوعص) دسمحاب مةقرافم ىلع همزعو موب نيعبرا موعم 00 دعبو

 هعضرو مهايا هكيربت دعب مهرما هتوهال رهوجت اهقراذي مل يذلا انم ةبستكا دق اع

 مهراصو ميكرابف 10] ديملي رسع دحا كئموي مهر 9 دحاو ددحاو ب ىلع هدي

 ذا يبنلا ايخالام ناسل ىلع هللا لاق اذكه هلال نيلوذرلا ليئارسا ينب ةنهك ةلزاع

 وذ 0720+ نسلق م بأ ىوال ترديكحأ تاذر يا نوره يفباي : :لاقك

 :الائاق ليجنالا هب دهش ايك هللا كالم وه نهاكلا نال نورا تونهكلا اًضيا

 1( 0ع. ا يدوتلل 202 ”نوروك ذم

 7) هيض: :٠ : نوراتع 4 مد: . :اوُطغعأ

 5 601: 6)  ةيوو9- : ]فرب 72. 0و نر 00

 8) ”1:6غ8: لم 9) ©0602. :!دحاو ادجاو 10)  (ن916 ء : نس 0



 ش 2

 هكيربت دعب مهرماو :كمادق كّقيرط لهسيل كهجو ماما يكآلم 0 اذنه
 ةباحس مهني نم ةتامتتحا ىتح ءالعلا ع نه ةوق اوسلي ىتح ملشروا اوقرافي ال ن | مهنا

 ءامسلا ىلا عفتترا ىتخ ةصخاش مهنيعاو نورظان هيلا مهو منيب نم دعصو رون نم
 مهايا هتيهككتو مهم م اع هدي عضوب ميظع رف اوحرفف : هب مهربخا ناك اجسح

 + اوماقاف هعم اهيف اوحصف أ دق اوناك يا ةيلعلا ىلا اوتا دعص نا دعيو 22ه
 سانلا نوعدي فيك نوريدتمو نوركشم مهو مايا ةرشع نوغاص مهو نوعرضتيو

 : مهميعذ سرطب مهل لاتف ٠ مهمالك نومهني الو مهتغلب نوفرع ال مهو ناجالا ىلا

 طيلقراسلا م انيلا ثعبي هنا ةدعوا دق انهلاو انبر نكل ائيلا ىمالا اذه سيل
 ل ' ا ال آميو انمهب وهو يزملا سدّقلا حور وه يذلا

 رع
3 

 ران نم اح رهظو ملاعلا اذه بويط نم يب 0 ربيط ةحئار ميسنو

 نيسمح مايل ٠ ءاهدلا ىلا هدوعص نم مايا 5 ةرسع كعن كلذو ميونم ناو لك ىلع دلع

 ةرصنعلا ديع وهو ىوملا نم هثاعنا دعب 2) موي

 فصاعلا جبرا ت 0 1)توص نوط مغ اذا كلذ ماكت سراب ناك انميف

 0 4)اهوفرعي ا ل ةئسلاب 3)او لكش اواعش

 هَل نا دعولاو دهعلا ادم مف قو ىدلا نا اونّشتو ان لق اوناك اع ؟)اوفاو دق مهنا تن 32

 مهدي ١ نم ىلع 6)نيلكو تم نيقثاو مهو رثةليح او ةاطناف. ضرالاو ءامسلا ناطلس هدسو

 2 حسلاب نائالا ىلا اهلها نوعدي ةنوكسملا لك ىلا ارق رقرغتو اورغتناف ةرلا هدب
 بالا مسب مهودمو ماعلا لك اوذماتو اوضما : الئاق ميلا مدقت 0

 نم :لاعلا يف هيلا نوجاتحي ام لك نع ةيطعلا هذه اونغتساو ٠ سدقلا حورلاو نبالاو
 مهتلاه الو. ا ةترعملا م ةدلب كلذ يف مهبلع دعت ملف ةسعتلاو ددعلا 2 +

 نم 7)فونصو لاوهالا اوساقو ديدشلا 0 اودهاجو نيطالسلا مان الو -
 مهل عست اذ: اهدئاوفو اندلا ةابح ىلع قا لوب ةزاركلا اورثاو نازحالا ر

 1( 00 - اعوم 2( 0 3( ©0115. : نومّلكَت

 4) (2011.: اًوفرعي 5 1.6ج6ء:اوفوأ

 6( ©6012: : نولكوتم_ نوقثاو 7( ©ه:: . : ًافونص 1



 بتل امرا ا

 ماكاو ءارمالا مهل تعذخو كولملا مهيلا تداقناو ميوسقلا نابالا رشتناو كرقلا
 ىللالا لودرلا لود أمسح مهترعد نواهجي اوناك نم دنع اله مك تراصو

 انس ساو قرطلا عسوا ن مالا مهيلا اوداقني 1 مهنا ب بجعلا بجعا نم نا : ساوب

 يف راصتقالاو زاجأا يف قيدضتلاو امتوهشو سفنلا عطق ن 02 1 يقي و اهرسعا ىلا

 ةَلذاا لاّيحاو عوضالا نم كلذ ريغو سامالاو برمملاو 2 .

 امم اوربدتيل 9 ىلع نيئمؤملا سدكقلا ورا اه 2( اسيماونو ما رشاد م 3 2

 را 2 لها دنع هحيجصو لقعلا سومان ةتفاوم ترتاك ذا ةلومقم ة يي اهلك مدع 0

 ًامااعو هللا نيدل 3)دناعم ن نما اهفالخي ةضراعملا الو اهضن نكمل ركفلا 5 0

 اهل نيلباقلا اوناكو مهدعب| 4 4])ةنويدم سيماونلاو ع هده تنيثو داسفلل انكو ق نك "
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 7 با

 يعسلا اواكأ ن لا مهد اهج دعب مهنا كلاذو ةقطان ةمح ةنساأ نم ؟)اهعماس مين 1 ٠١

 كدْعا] نان ع نك“ ةأذاكملا زاحتب 7 0 2 نأ : .٠ سلوب ديعسلا لاق امكن اعالا ا وازفحو ٠ د

 دقو ًاسورغ 0 نأ كغ ؛ ماعلا انوه اوقراذ د اولمعو اوملع هلو 4ع تلاد ف ءانيلكلا 3

 اللد 00 ةاعف رموف ىلا 00 تيصخاو 6) ةعدق ا اوعرزو فعال 5

 مهلا نيضوفم ا وضقو مل رمالا ْ راسلو مه هأقم موك نم مح اوفاختس و

 كلذو مهرأثا 7)اورت ”وب و مهاف اواثتعأ أمعو مهتكما أم مبع# تناك ىقلا سدقلا حفر 4 ١

 ىلع 1 58 سدقلا حذر ل هيلع 8 اهوعض نم ىلع ديلا مهعضوب اوناك منا

 ١ 7 ) رشع ينثالا ددع 9 ملا سايئتمر هيو ةمدجال 9 مهراتخا# نمر سوفنافاتسا

1 

 ىر كك وه 2 الو م ريغ نيديثكو يطويرخسالا اذوم نم 1 راص يذلا

 تقف مهدعب مه نم ىلا اودهع ضيا ءافاحلا ءالوهو ٠ مهرابخاو لسرلا فص

 سس سب سس يي سس . سس سس سس سا سس ساس 2 ل ل ببال يي بيبي بيبي بسب بانل هاب

 1( 5و : اهقيضأو 2031 : سبءاونو عا 1

 70 0 1ياع ا 4) آعععملسم كنب دعب 1.6 086 هطوقرسس 4

 5) 0001, . : اهوعماس من اك اهل نولباقلا ناكو ١ ا

 6) "1 ءاءان5 همز مالك 10 0110006 000166و 0111© : فاسق .

 2)7: 01. ::نوزتاود و نولثتع 8) 0011 . : امنوعضي 0

 9) 006 : موراتخا 0 الا



 كليم

 مهدعوا .(يك ملاعلا ءاضقنا ىلاو ةياغلا هذه ىلا ةاراس:ىداتت ةيظعلاو ةمعللا ةذه

 ساج نم لكك تيثو كلذ ميصف :ملاعلا ءاضقنا ىلا مكعم انا اذنه : لاقو هدوضا كو

 ةمالا ساسو مهرثا ىنتقاو مهجهانم كلسو مهارش ىرجو مبتفالخ ىلوتو مهسلاح يف
 : مهنم اولبق نم يدي ىلعا تفهروهظك تابالاو حنارللا مهيدي ىلع رهظو مس أ يسل

 2 لمعي لن كاشي الو ىل نمي نم نا حيسملا عوسي اب مهاجرا اك ةياسا

 ةرفغم نه ضرالاو ءامسلا يف لملاو طبرلا ناطلس ضيا ة)اوبطع ٌ اهنم رثكاو يللاما

 لست عمسو ةوخا اي ىأر نمف ٠ لدعلاب اواش نم ىلع اهبكاسماؤ اوبحا نا اياطخلا
 ثيدحلاو يدقلا يف ناطاسلا اذهو ةّيطعلا هذه

 .بوقعو قدساو يهارباو حونو لسباه لثم راربالاو نبقي دصلا نم رك دف

 مع
 أئإ

 كلذكو ٠ ٠ سوم هللا ىلع لعص الو ١ ركحسم قاذالو طق ا برش ا يدلا

 ْ ثدجو يا : ه6 4 نيهسو تونئهكلاو ةوملاو 2) كلملا هللا هلها يذلا دوواد

 5 انديد تو نامزلا هب قيض انّمس ع نم ديثك مهريغو يلقك ىسي نبا دوواد باق

 ١ : هللا ءانفصا مباكو : : لوش ذأ نئلوب لوشاإلا و 5 5 مهراخا اي ضضرشو مهكذ

 : ناطلس نم ذيمالتلا اهتلمتقا يلا ةسطعلا يو“ :٠ دعوملا 4 اولاني مهن د 3]ني ا

 ؟]ريص الو ضرالاو ءامسلا يف لخلا الو طابرلا اوعي ا مو 0 0 توئهكلا

 لضفو ا اهل ةيطع ةوخا َ هكهف اهمسحن ن -_ الو اناطخلا سَ نارفغلا مم

 ىلع هللا اوركش ديمالتلا نا 2 .٠ تالا اتيعزاف الو ةمطع أبيلا ساس ال ليلج

 ةسئكلا ىلا اهولسو لوقلا 4 مدت 57 6) ناسو نيناوق اوعضو 0 ٍُ كلذ
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 ائىإ 3

 0 كاذ اد دق ام ء انحلال“: نه رع اوفاحتسا نا كعب 0 0 ا

 2 ا ةيلوسرلا ةعماملا ةسنكلا ةتملستو ميسلا عوسي انير هب ةملعا

 آ1) 200. اكو 2) + تمر - 2 كلملل 1+ تورنت 4 نوزاتعو

 4) 001+. : نولاش 5 13 راصت 6( ©هر2 . : امّسو

 7) ةوأاذتع لع انطنو ةموعت وأن وم + ”

 07 ينلا لتثومصو نوراهو ىكومو قاذاسشلمو ءابالا ن نم مهدد | سماراو فون و



 سل وهمس ا

 مهذيمالث م هدعب 1]هوعضودق امو مرككللا قبلا سدقملا همدب ةعاتملا هس تا

 عمجم لبق اوناك نيذلا ةفقاسالا رئاس نم مهياوحو مهلاعا لك يف مهب 2) نيهبشتلا ٠
 قطعا نيد نع نيهاربلا دعب مهنامز يف 4| 0 ءالؤه هوبثرو 3) هودنس امو ةيقين :

 ضقت نم هب اوتا 1م اوعفد قحال ؟) نيدناعملا نيفااخلا نيضحادلاو ميقتسملا هللا نيد

 نع قلبا ضني هكذ :لجت هللا "اكو ةرهاسلعلا هللا بقك رالا الا ري
 لها يزخيو ةحضاولا نيهاربلاو ةتطانلا ججملاو ةرصنلاب نامز لك يف مهدي

 لابلا ٠

1 

 نيف رقم اوتاك دحلا هل حسا رسب اطر اعلا ساي ا لوقلا

 ىف كلذو اممأا 7)نوريصب نا م هرما نيذلا 6]يلشرواو ةردائلا ةنيدمو ليلا ضرا يف ظ

 موي دابا رهش نم 8)موي نيرشعو دحا يف ردنكسالا كلل ةنس نيثالثو ةئائالث ةنس١٠

 يف اوقرفتي نا لبق اوناكو !دب ام>رش دق اك هتمامقل 8) موي نيعب را ممل سيمخلا 3

 نومهص ةمآع يئاوعضو دق م ل 0 لع ا ا حورلا م هل اممسق يلا ثادلملا .
 ةعاج اوت 10) اسيماون اولعجو ا ملاعلا ىلا امنف اوردصي م يق <لا ةدملا كلت

 لك قف كلذ دعب وقر 4 مث يلشروا ض ضرا ُْى اوناك نيح اها مهوملعو اهملع نيئموملا

 لكي كلذ مهومهفو هيدب ىلع اونمأ نيدلا موقلا مين 0 ّ دقو ملاعلا : ١٠6

 ءارششلاو ناسلا دعب اينو كفو هنركشلا 3 مهق رفت دعب نم هيلا اوراس 1 :)اميلقا

 كلذ 0 لعجا نا قيفوتلابو هللاب قاكسم تاردمو ماعلا ُْى اهوُفأخ 12) يذلا

 كة ا ا ا ا

 زي ا 200000 يلا .:

 1011 و 0 ,7عأ ممأنانو آم 51م عانأ1211 3 4) 20115 رروحأزلا 3

 و) 1 عدءاان5ذ 2 طل عاتان5 عوار ه015186 : نيدناعملاو نيفلا>ملل نوضحادلاو 1

 6( 8: ماشروا 5102 م1161 7) (01:. :اوريصبي نا ظ

 8) 00131. : اموب 9) كانعام1 70ععال حور (5م1216115) انأ ءمأ 11 05

 60001510 10) 0007+. : سنماون

 11 < 2015 : ملقا 12) 007. : يتلا

 ا



 اك ذآ ناي

 دح و دعب 2)دحاوو رصع دمي 1) رصعو مدا اها هللا قاميبشتم ماعلا نيئس خي راوت

 (74." ) لوقلا يف انم مدقت امسح

 4) الاجر ا اقرس ةين امورلا دالبلا ةفاكو برغملا (ىلع) ةيمورب كلم نم د)لواف

 ارئيوالك اماو٠ ٠ يكحلا سرودويد ؛ همابا يف ناكو سوياوب ىعدب و رصبق سوياغ ىّنسي

 ةروكذملا نيس عبرالا ىوس ةحارالو ءوده 5) اهتككلمو اهمايا رئاس يف اهل نكي ملف ه

 ةيناملاو هك ذ مدقملا سوياغ مهلا 6) يذلا ةرصايقلا كواملا هذه رهظت نا لبق طتف

 رااست ىلع يوق دق رصيق سوياغ نال ريثك سءتو داهج يف تناك ىزخالا ةئس 7) رشع

 برغملا دودح نم امهياب امو رصمو ةيردتكسالاب ارتب والك ةكتلمم ىلع ةصاخو كولملا

 لصت مل امو ةيمور ةكلمم هيلع تيوقو الا ةنوكسملا يف ناككم 8) ابي ملو بونملاو
 يف ةناحمس هللا هديري 1 كلذو اًدج اهنأش العو. بدت ةفيشلاو ةعاطلاب تناك هيلا ٠

 ظ هملع قباس
 ةّاصلا نينانويلا كولم ءادتبا نك فيك فصن نا ئدتنن انهاه نمو

 سوياغ مايا نم امدّقتم مهثم ناك ام حرشنو 9) رصيق ىّتسي مونم لكو ةيمور ةئيدع

 ىلا نيدعاص ذخأت ةنمو كلامملا طيض نم لوا هنا هنع لوقلا مدقت يذلا رصيقلا

 اهيف 10)نيرياصلا كواملاو هم بسلا 00 ىربكلا ةيمور ةيانب دوجو قّحتي امكقوذ 9

 كلايلا نعو اذه انتقو ىلا دحاو دعب 2) دحاو هدعب ىلا نمو سوياغ مهأدتمم ةدرفنم

 يقلا دادعالاو ءامسالا هذهو ةممور ةيانب لبق برغملا دالبب تناك 11) يذلا

 كر ارب والك كلم ىلا مدآ ابا نم اأدتبا يذلا خيراتلاب امظنن ال امدذ يأ

 ةئس ن وترسل ةناعراو الا هيج هس وهو اهكلم

 اهي نيج وتلا كواملا روهظو ةيمور نع 00 مدقت ام حرش نمانغارف دنعو ٠١
 ا و

 11 07 500 + اناا 2) ©60612.: اًدحاو

 3) علل[ ةا06101 20 اما ع1لان م3120 21501126 51

 4) (01. لعب ؟) (ب011 .٠ : امكلمو 6)' (ب01: ٠ : نيذلا

 7 : ةرشع يلامشااو 8) 00::.:َقبيرمو ْ

 د 011:1 يضيق 10):- 0288. : نورئاصلا 11) 1 : يتلا 8

 يا

 لاو جرخ +

1 

0-7 

 لويخب لالا 1: هي اوسع 4 ال قي ذب

 ملا 0

, 7 

 نبا كرب فا مج ١و نيرو



 - ا تل --

 سويسلاوند ةئبأ

 كولملا ىذ ءاذشأ

 2) ةيمور هياثب لبق نيجوتم ريغلا

 ةيجورفاب نينس' ثالث كلم :سكرفالا :4) ساينإب فرس .و)الجتو مهتمالوالا 000
 ؟) سوني اطال اهككلم ىلا ةيكاطنا ىلا (74) لزنف ٠ ةيلع ةنانويلا تدوقف ادويتنالا

 سوئاطال لي سو.لياسر برح ىلع هأبا هتتوعل كاذ 3 ةنوعم ةنم 22-7

 ةئم اسمشلم:ارودششلا ىلا ىذلم تالق“ نكارفالا نانا نلت ملف ورك ككل يي

 رثب انكاس ناكو ةدجتلا امهعمو ةشراو سانا ئطمف كلذ هةلحاف اتيان

 ميكا نونرط لتقو ميبع رصُنف نييا.سرلاب ثيفورعملا مولا براغ ٠ ةكاطنا 10

 اها ةيشادم اهل فبد الو :هدحنا يذ || لوتملا سوئاطال ةئا اينملا جوت هنا 3

 . نامزلا كلذ يف 8)هودقتعي ام ىلع ) نويرالب هاّكسو6) يكمن مص لو ٠ اينيلا اممسأب

 لقنو هتأرما مساب اهاممو ةنيدم ىنبو ىلوالا هتجوز نم هنبا سوئياكسا هدعب كلمو

 دعب نم كلم سونياطال ةنبا ةيناثلا 9) ةأرمالا نم رخالا هنبا سوسلمس٠ ابيلا كلما

 1( 19 < هيفا 2) طآوصع علامات 1022302 طلوأم1122 58/60 مدأض 9 ١

 1طن ألو ؟ءاعماجتت مز0انخ1 )36هعأ زم ةنيعامتع : مم1ءعطومأانت !!طعل ونأ لع طلق ءمصح

 ل عملو !05ع 12ءاومان01. نأ. 5ءطمعمع : ظانذعطتا (نطعممت ءمقهر !اط.1.ثممعضه01665:

 لل ءطعا 16 هوفعمر عل. بطقطمأ [آ], 437, الن عااتطتب ىعطخب ءعاوع عا 31105. 1ع

 11 مانطلر 10 ءمراتال لاتع 010122 131514 م1110 م64 انأت دانه 12 001ئطان5ق معاان-

 115 3) 001. . : لحر 0

 4) 00016ع5 2000 ساينا 2000 سانيا ةءقطانضأ٠

 ؟) 1.ععاأ ان 10118 سويناطال ةزب نمت : | نبك اهيا

 7) 1آععهوأان7ن 00 5011411011. )8  011 . : هنودقتس 9) ©6011. : 5 رأا



 تكتل ١ - ا

 قلل سرتطال د) كيك .4 هبا دعب كلم سؤيبانس نبا سانا :)49.3' هيا

 00000 0 دنع كلم نتطبأ 4) الذ 2 ”ءدعب كلم نيطتالا 3) 7126 - 'ءدع
 كلي سويراميت ا 1 7 كللتي سطئشرلك 6) اك 115 6 ل كللم سوئاك

 10 5 10 3 6 كلم سولومرا ١ د 10 0 ه دعب تيعامو خا قر ال _ 11 3

 سوباومأ 12 ند ل 006 كتالم سوفناكورب آ11) 45 008 كلم سوما 6

 هبا سوناكورب كعب كلام

 3 هدحو 3 كلمو كلملا نم هافنذ هك - 4 اذه سويلومال 5

 ا 535 لعحو نبالا ثق 13) أءامس 0 ىعدتو 328 ىعست 1 20

 ةددعلا دحوتسا دنا صضعب ناو آ14) سوررالا وعدملا مدلا هش هل ىذلا دعما ُْ

 سومل ومأ .اهمعل ريذحا لص ا نطب ْى 15) نيمالغ تدباجو هني تامحف انعم عا

 صاو ني رص ةعمج لك يف باقعلا اهنع لطيب ال (نا)و٠ اهسحو ام-اقعب رع آف كلما

0 

 م
 .٠

 رحالاو 17) سمور دحاولا مس ١ ناكو 16) نى سرامسلب فورعملا رهذلا ف نيمالغلا يجرب

 دالدلا كلم ة ل ناوا 1 ةنال (75”) ع هرج دعص دق رهثلا ناكو ٠ سوعر

 ىرف هلوح ام 3 هطاوُش نه رهنلا ضاف اذا . اننا ةريثك كانه ةيشالاو
 6 مدح

 مِإطو ىلا امجار رهذلا داع هللا نم ريدتبو ٠ 18) ءايحا مهو هجراخ ىلا نيمالفلا

 1) الاتصعرأ عرلععأ 203/075 30205 7ععمذ1 0ع5وأئومةقأر 20120165 0

 5300 آط. ع . قعم عمك ءلدأ 010131115 1 1280271006 799

 2) 1[ععمهالأأ 0101111115 16715 0 3) 5عئأان5 1ععم3716 57 5.

 4 5 عم 5 54 5 5) 0 31[6لا15 26 20205 نا

 6) 0[1مان5 2858 5 7) (ة2معمأان5 103198 معد ةمم05و 61

 0) 1135 معومو7ز( 1] 800605. 2 9) 1238 عءعومهزأا 19 5

 10ن) 133858 (هؤ(لعمم 30005. )11  1495 ةمصضصوو 6

 12) 1538 حصصوو 23 )13  85 .ء.ططعد دربال 2. 14) 85.6. '"ةمي

 15) 000112. : نيمالغ تءاحو 1

 26 1886 نتنويبت 11د 17) 11. . 00115.

 18) 20 : نآح اهو



 دك ناووأل اخ

 عمج مافي وعدملا سونابوراب فورعملا لكسملا برق هزه سلا ىلع نيمالغلا كرتو

 ةهالا نكد

 انشومل ةأ رمل كلت ىّتست اهل مانغال ةيعار ةأرما تربع ىلاعت هللا هديري ملف 2
 . هزت« ىلا مظع حرفب امهتنحلاو بتحرف ةّدشلا كلتب 5)لافطالا كلت ىلا ترظنف

 ص 0 ان ودبي غادلاب اناككذ لاجرلا دودح ىلا ايهتناو ٠ 2) 5“ تنمو 6

 اهرواج نم لوح 3) افط#و اظفحت اناكو ٠ ةفصلا ىلع ديزت ةماوجرو ةمبظع ظ

 موي جرح سور ناو ٠ ا.بيلع رساجتي نا دحال نكمي الو امهبلا 4) اهاساتْ#و

 ىقفلا روض# صاف هراد يف يفدلا دا رطيموش هراخ لصق ؟| ريدك لهج عدو

 تقوللف هيلا رظنو هدب نيب ىتفلا رضح اًملف . كلذ هاه> ىلع 6) ةصصاقيل هيلا

 نال هيف "هاون دق ناك ام ىلع 6) هستصصاقم هبلقب رطخي )و ةّيسنلا ةعيبطلا تلح تا
 ادب سنا يف اهتصاخ محر نا رش ةعببطلا يف ةداع ى

 هدا هنفلعا 2 أطال ىف 7 ادب اع هل فرثعا هيلع رطيمو ونح ىلا أر 9

 كلان امهتبر فككو ريخلا ةيقابو ةدحاو طب :يف 7)اودلو امباو سدمود ىىسإ

 8) نيمالغلا هيف اوممر يذلا نامزلا هب سياقو همالك مح رطيمون ناو ةيعارلا ةأرمالا
 الجرو ةبعارلا ةأرءالاب ىعدتسا مث ىتفلا ليس ىّلَخ دق ها لعج هنا ٌءرهنلا ىلإ

 اههدنع ايبرت فيكو امهدوجو ناك فيك هاملعا اًملف.نيمالغلا لاح امهنم ملعتسا»و ٠١
 نيمالغلا دجوف 9) هنّ ام ةدابز قةحتمل ةأرعالا ثنب ىلا هتقو ىذه رطيمون ناو
 ٠ 11)انمليسب ةفورعملا نابر هئنبا 10)دالوا امها نحت كلذ دنءع٠تببلا يف اهدنع

 الثقم امبةنتعاذ ٠ نيللا كلذ ىلا (75”) باقعلا ةدّسو سيلا يف ةنيكسملا تناكو ظ

 0 هتفرحو امهدح خيشلا ءاكب ىلا ب ىلا 12) نيمالغلا ر ظز املف ريثك ٠ 6 امثنيا 58 5

 1) 01:2. : نيلفطلا كنيذ ىلا 2( 0م :انيتنتو

 هر 0 ناططيك 4) م1. :اهااتخيو

 2 راك تابع 6) ©, . : صفا هغ زما68 ةكّصاقم

 ل م72. :ادلو 8) ©06. : نامالفلا هيف ىر
 دألا 2 ورك : ةئيبت 10) (.0م:2.:ادلو .11) (ناع ذانم:2 م.65١ 20851305 +

 12) ” نمنع :.: ناندلفلا
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 ىلع اجهف اهادجوف ةواخ اسسمتتلاف ٠ امهتدلاو لاح ىرج فيكو اههرما نم ناك
 ظ ةنومنأ | امهدج رظيموتل كلا يف "ايلجاو ءالتقف امها مع سويلوما
 1 ائيلسس

 دالوا هدسصب نم كلالملا بقتعاو . كاع ناماس سويلوما كعب رطيمون كلف

 اناكو يي نيمالثو #5 رطيمون .1) 1( مهدج دعب اركللم ءالأ ءوه  س ءرو سامور 4 همنا

 9 )اوأدتاو ةئدم كانه انف ةديدش ةرح هف اصف يذلا ناكملل 2) نامحم

 . اوناك- ذئموب م يذلا ةحلالا لكيه برش يذلا 4) نوم مااطاباك وعدملا ناكسملا نم

 1 مايالا كلت يف مهد 10 را ىلع راعلا | بيراك ةنمدم يني هيلمع رظنم نا 5 هع

 6( 0 اميهتينتا اناكو ٠ ةعضوم سمس لا !| هل لوتللا ا اننلعا 5 فرعي ناكملاو

 ” ام|:ال لاسقف :موجنلا ةعانصب لوقي 7) اًرحاس الجر امهيلا رظنف اًندثح اًثح عاّتصلا
 سأرلا دوسي ايكو كلاملا ةفاك ىلع كلمتس 8) اهاددت ىتلا ةنيدملا هذه نا ناكحلملا

 ا 1 لولا اذ دادزا سور ا ةئيدلما هذه كلل ذك مسملا ةفاك ىلع

 روك ذلا سأرلا نم اهأدتباو ةيانملا متو هيف مزع

  اهانب يذلا 9) نويذبلاب ىمستو ةريغص 0 اذه ليق ةئيدملا هذه تناكو
 !ٍ انعام ٠ لو لا مدمن اي” رهثلا «ىلماس ىلع انمثنلاب صرا يي ارديتنا نيا قم طنبلاب

 / .ءانيلا تال ]و ةراجحلاب يباب رضا 10] مهو رع اوبل تيرم اذملا تاك لاي

 مهرياغص ةئيدملا هاش يف اوأدتباف ممم دحاو لك ديري ام ىلع لزانم مهن اونيل

 هت>وزأ اهانش سطنلاب ناك ٌثيح نم ركثموي ي ه ام ىلع اهديدحتو مهريك د

 انمانلاب ضراب

 اع 0 لعص ةباثملا يف سانلاو 1 2) نينا املا اوأدتبا | 1 مي ناو لا

 )0 601 "يت نا 1 ناذم 2( ©0028 . : نب ا هي دلو

 3) هم. | ًادتاو 4) 11 . ع. م1[

 5) (001.ن وعدي 1١ © . م6600 ةطوضأ. 6+: هع+ ::ناتغ اهانثا

 ' 7) 11ءائاند 8 حاس لحجر 8) ه2 . : انادّدحت

 9و) 8 .عء . 22112ل1نم 10) ©0001: . : مهارماو 111 + #06 . : مج

 12) ١(ب015 ٠ : نوُو ايلا ادا



 -- ١ 68 تكتل

 26 مباك اما كلا كلذ سانلا 1/١ راهب أم دنعو قولا ترو نا صاو

 ةنيدملا هذه : : هثوص ىلعأب ىدانو سانلا ةقاك اوتسصي نأ صاف ٠ .ُكلذ ام اوملعمل

 كلذ لبق اونوكت و 2]مور مورأا 5 نامزلا كلذ نمد ٠ سامور ةئدم ىعدلت

 ب دخو نا ا مور نا مث سرب تر ةرويرتيلالا از

 قصل ىلا قنالاو ل جراخ رينلا ةيحان ىلا ركذلا لحفلا لعجو 6) نيئانبلا

 مكنم لاهرلاو مككيرط ةلظفاح نوكت ةئيدملا هذه نا اه راشا ةراشا 5) روصلا

 )ٍ ه2 قل 0 دادعال 2 هس ضرع ا ةشدملا جراخ وه | 86 ارنوخ

 هيد كت احار ١ ناك هيلا ادار اق ةندملا جراخ يذلا بارثلا ن ف هل 2- نا

 ُحادلا ىلع نوكت ضرالا تاريخ نا كلذ هلعفب رااشمل ٠ ةئدما لخاد ىلا هضفننو ١

 اهيلا ةبكسنم
 سلطنلاب ناك يذلا كلملا لزنم وه يذلا طالبلا 7 ناحل “الع 13

 ةئيدلا سار ىبرعلا ىللا يعورلا نم هريمتفتو و) ثول افاك ُةومْسَو :8) زك لكس ار

 سريلس ةئردم نم نويدالاب همسا يذلا ريبكلا مصلا لمجم 10) ىما م اهواو
 12) مهني ايف لخد ذا كلذك نيخالا اهفو ١ 11) هونب يذلا لكبملا يف هويصنو 8 1

 ةسمور ةنادع سعشلا طيتخاف ٠ 1 هخال سمور لتقو اةاتخأو نيعللا سلبا

 هيف سالا أم سمور فأر ألف ٠ 1 14| أمهملاب راصو 13) مظع طايتخا ظ

 املعلاو ءايظعلا ضعب هيلا رظنف هتاذ ىلع يثخ املظ هيخال هلتق بسب سككعلا نم

 ول 2 رو“ : عمس 2 امور

 3) 150116 5011م5678( ة08[00 سوئتل ل. ع.1ط2111111. )4  0011 . :اهخرف 6

 ؟) 501211111 روس 5 611 : نوؤ انبلا تع

 2 نمت: نا نا نإذه دّدح 8) 01 : ريك الكس الب و

 و) مهراغ اماعملتا ةانعام# نويلاتك انا 8 :0) مت ءاركلا

 1577 0012 م ا ؛اضنو 12) 0056. : امهنيب . . . ناوخالا

 13١ نود . : اميظع اطاتخا 14) ©0018. : مهنب الأ
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 ِ احا لكو يظع نزح يف كلنا كلم 5 ملعا مالي هنف ره ام ملعو ه هتاود يف

 . عنصاف كلذ“ لقي د تودع نا ملط انسمالل كيخال اا ءلع ركنا دق

 اك عند. كلم ٠ كلملل يىدلا يسرككلا ىلع كانا كمت بهذ نم الامي كسخال

 1) ريك ماو ريغص اما (76”) ام صا لوشو ماكتي نا دارا اذا ناكو هيلع راشا

 '000 ٠ ةحابلا تناك اهسح اذكو . اذك ”كانرعا : لوقي ناكف هنتك يف هرطسو
 رومالا هل تدهن هبخا ةاح يف ةداعلا تناك امك هدحو هسفنل ال نينثالا ىلا

 - ةيمقرلاب هاتيو لبخلا قابس مسرب 2)بعلم ةيمور ةنيدم يف ىنب سيمور نا مث
 عيبمج اوناكو ةيمور ةنيدم يف بعاما اذه عدبا نم لَّوا وهو نادبملا يا 3)يوردنا
 نا مهو هدلق يف لخدف ٠ ريغ ال ادبا دحاو يارب 4) اونوكي هيف اورضح اذا سانلا

 هيلع 5)اونوكيسف دحاول ةباغلاو ةراشالا اوريشيو دحاو ىأرب سعلملا يف سانلا اوناكىتم ٠

 7 تّلشيو مهئارا مسقي فكر كفأ هنا مث. هتمشح قرخنتو مروما يف ةماظن دسفنيو
 ش ناو 6) نيمسح اوريصيو نيمسق اوقرتشي نا لمخا ىلع نوبعلي نيدلا صاف ٠ مهر اكفا

 بناخلا نم رخالا بسملا لعجو ٠ هموقو وه اهم ديري ٍةراّسا ىلا مهثم بسح لك ريصب

 م 01 لل داو .يأرب هنف سانلا نيبال عض :ميق ىلا هيف راش اورخالا

 ٠ هيلا مهبسنو هزوح يف 0 ل ينل نعل ظدف نيرناخلا زيم هنا

 نيلوغشم نيةيرغلا لعج هنال هلع اهتوملجي اوناك 7)نيرنلا نيا كنذ ذنم نتفلا تأدبف

 . كلملاب مهترككف روما نع كلذ مهلغشاو هقيفر بلغي نميف ضعبل ضعب ةنهارلاب
 ١ را ئال ةمسقم ملاعلا يحاون ةعبرا ىلع ةعزد هنا هتيانبو روكذملا عاملا ةعنص ناكو

 9)عبرالا هذه نا : مهوق دنع مهنيد يف ةئباصلا 8]هودقتعي امسح رصانعلا ةعبرالا ىلا

- 

 1) 0 01 111 قوخفم 1 2) 51-3 24

 3) 1مغع2ل11 10:66 يوردو رب 1 . ع . 4) .60015٠ : نو 3

 ا نا وتركم نو ريك و
 6) 5هلطو نينأزح , ذاعص ذمل2 بازح 0 2
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 ٠ ءاوهلاو 2 ٠ ضرالا : ةنوكسملا فارطا 2) 2)عبرالا يحاون 000

 1 ضرالاب هب هبس اكسال ٠ 3|ةعبرالا رصانعلا كاشي ممن دحاو لكناولا 0 رانلاو.

 ءاوملاب هش ضايبلا ٠ ةلوهسب ةقرذ يطعي هنول يف ُةنال رحبلاب هش قرزالا .ةرضخلا تبنت
 يس ىلدا : طهتفرتلا ضاي ملا كللدل ةستكي دقناك نو يا 3 ص ماذا ءا وهلا نا 0

 ضاسلاب هدف 00 5)قارم كإ يا ىطعي ءاوحلا نا ريغ ٠ 4) هيلا هليجستب هب قات

 ينثا هل لعح ع ىطعي رائأا 55 4 نال رانلاب تبسم ةرمطاو ٠ هب همس ضايبلاو

 ةنوكسما ةف ا هسفن 5 ضرا:6) ضاقاؤب اجرب ةرشع :ىئالا: انهلتسو ياس

 اهم.سر قابجملا ند باورالا دان ٠ هجوعو رحيلا طايتخاك اهماع ليخا كيااطو لّثمو

 ٠ همق برخغملا ةي>ان نم ىف امدوعو ليخلا ةزادق اوم ليخلا بفظعت عضوم ىهو

 ليلا مسرو . ةلزنم نيرشعو يناثلا رمقلا لزانم هبشت ادوماع ننرشعو ةيناث لعجوا' )+
 زوك لكلا يسعاملا لكنا مث .ةلاضلا بكاوكلا ةعبسأا سايق تارود عبس هيف اورودي نا

 ةعبرا لكو ليلا نم سوور ةعبرا اهنم ةلجء لك بذحت تالجع يا تاخوراك عبداب
 هذه ىلع كلذ اوثراوت مورلا كولم نا مث «هسشلا هب مّدقَت امسح. دحاو نول سوو
 ماعلا يف يتلا تابرطلا رئاس قوفت ةميظع ةذل هب مه نوكيو اذه انتقو ىلا ةفصلا

 مهيماعو ميفيرش

 نم لوا كلملا اذهو ٠ ةنس نيعبراو 0 هدعب كلمو سيمور تامو

 نينثاو رامدب ةئالث بهدلا 4] يبطي ةشد 2 ل نمو بهذلا نم رانيدلا برض

 ةيمور 3-5 قرو اهناتو 2 نم 2 لحعو .رائيدب
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 سوك سرب| 4 كالو دع) اكيهن ةنس نإ كجعف عبرا قدرك ,مم سوكنا هدعب كلامو

 سونرط سول رس هدعب كلملا بقتعاو 3) 1ك ةنس نيرشعو 2) ةِنناث سونكرط

 4 ك1 ةعس نيعبراو عبرا

 فق نبا هل ناك اذه. ةنس ني رشعو ىدحا سفربوس سوينا رط هدعب كلامو

 تنلا ىعسنو نوكرالا سوتنطريوب ةلودلا ةنكارا افا نإ تش عم سووكوبا- ه

 نكشو اهسفن ىلع 3 رمالا بصتغا الف ٠ ٠ اهب ىنتباف ونيايتساك ىعدي | ىدفذو انتوا

 اّهلجر ملع املف هسفن ًايضيا لتق تقوال اهوبا ملع كلف اهلي | مسفن تلتف اهب لعفلا

 عمتجا هنا م .(77) عرصب ةباصم تناك اهئا لعجحو هسفن ىلع فو كل دب ضيا

 نودصري اوناكو مالا ةعم ررقو 6)وطورب وينوي هل لاقي ةكلمملا ءاظع نم لجرب
 7 سورذتك ا رط كلما ىلع ةصرف ٠

 اودب وطور هيلع اوسخ ةئيدملا جراخ هراتي روكذملا كلملا يرخ مانالا ضعب يفو

 ىلا ةدوعلا نم وينو ةماعلا ةفلكو :ةيكارآلا اك يح ةأرمالا جوز 6]) سوئ.تساكو

 رسلا يف اوسب 6) )وطووبا ىلا :لسرا هباب' يف ىرج ام كلما قمم املف“ | نع هودرطو ةنيدملا

 هدعاسم ناك وه نا ةلثم اه م + ةئيدملا يف ةضناث نوكي هنا هدعوا هنا هب لو

 كلذ عمسي امئاق ناك6)اوطوربا نالغ نم 9)نيما مالغنا قفاوف ٠ ةندملا باب هل حتفو

 كلملا سوينيكارط عم لماعت دق كنبا يالوم نا :الئاق هالوم ملعاف لوسرلا نم
 وطورب كلذ عمس امدنعف ٠ ديري ام كب لعيد كيلا لخديو ةئيدملا باب هل حش ةبل

 هلثق كلذ دعو ةفاك ةئردملا 3 هرهشاو ا هنبا دخا

 اورختف اكلم مهيلع 8 هو راسصن نمف نيفلت ةئيدملا ةثكارا 10) اوناكو

 1) 2.6.25 0-2 : اع 950-622 29905- *

 4) 11.6.23 ةمصمو. ك5) ©ه,+. : كب 6) 5ىطتغ ةنعامم 06 وطورب

 10000 اوطوربا 761 وطوربا 7) '1015 طع '1'هجونامتا الاتات 311 هةان10 010 2
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 نم. نا ةخيشملاو :ةاضتلا تشكو .ناشقا ةثالث ةعايلتا نم .اوراقخاو بتم اقماع

 عم اوردابتق. اكلم مهيلع هودَّيِص هما سأر لّبقو راقنا ةثالثأا كلت نم قبس
 هتقول نماط نوكرالا اذه وطورب نا مث ٠ىمالا كلذ ىلا قباستلا يف ةنكارالا لك

 .ىلدلاوو يما ةقيقطلاب هذه : لاقو هتود ىلعاب ىدانو اهلمقو عيملطا ماما ضرالا ىلا

 وهو 0 اًريبدت كلما ردو هتقوأ ه 0 اريثك مهدنع هلعف عفوم هعم نسحف ©

 برخلا يف اوراص نيذلا كولملا ءالؤه نا كلذلف ٠ جات نم اولخ كلم 1) اكلمرخا
 اذه مايا رخآ ىلا ايجورفا دالبب كلم يذلا ىكرفالا لوالا لما تلاه

 سوباوي وعدملا 2)سويياغ كلم نا ىلا 00 جات نم ادا نوكلمي اوناك وطورب

 نيذلا ةيمور يف نيرئاصلا نيجوتملا رابكتلا كولملا ءامماب أد اهاه نمو ٠ رصيق

 ةيمورب اورهظ نيذلا ةئباصلا ةثانويلا كولم مهو ةنوكسملا ىلع اووتحا
 (787) روهش ةبناثو نينس عبرا جاتب كلم 3) رصيق سوياوي سويياغ مهنه لّوالا

 ناك كلملا اذه ٠ ةثدح مهينس نال مهنه ٍدحا ينس الو باسملا يف هينس لخدن مو

 هب تمسف جات نم اولخ ةثالث ةامج نم وهو اهادقم اعاجش ناكو ةسورب ةنكارالا نم

-- 
٠. 

 نع رضلاو ميضلا عفدو هئادعا عيمج رهقو بورا يف دعسو ةتلسورف هتزههظاو متنه 03
 مهنود كلملا كلمو مهربتف ةئكارالا هلاثما نم رباك الا دناع كول هتزوحو هدالب ١9

 ةنم ةفيخ مدنجلاو ةنكازالا غيج نم اضرب ةندملا ةيمورب هسفن حيوتو 4)جات هل لحو ُ

 ىلع ةلدعلاو ةفآرلا حائج رشنو لدعلا نموبلا ةييغ ةقبسي ل ام ةنماورظن ألو مييلع ل

 دم ةممور ةنيدم تناكو ٠ يوقلا نم تقلا قح صالاحةساو ريمكلا لبق ريغصلا ا

 ددجي ملو كوالا نم دحا اهيلا تفتلي مل سويياغ اذه تقو ىلا سيمور نم تددج

 نا مث . ةيلاطيا و نم وهو اهنم ريغص ءزج لب تاكنكت مل لوالا يف اهنالو ايش اهي ٠"
 هعبمج برغملاو ةبول دلب لكك لمو ) روصلا اه. طاحاو اعبج اهلّمك 2)سويباغا اذه

 لامعالا ةفاكو ةيرداكسالاو رصمو نب نييرهثلا نيب امو ماشلاو ةنامورلا ةفاكو ةينان ويلاو

 ): «(بودعزز م تللقمات ا 16066 سريسباغ 7©ا ل : 1[ عت ذك 8

 3) 110 عاانز ةانعأامع (0[غ300 0203022 ؟ءارتادن طل 1 ع2 طلو5أهءلدنط 055 |

 ( مع . اهات 5) 502156: روسلا 16



 العا لن ةخحح

 ارتبوالك ١ سوميلطب سويمشويد 2)ةنبا 1)ففاحتسا دق كلملا اذه ناكو ٠ ةمطبقلا

 دالدلا ةيابج هيلا لمحت تناكو . هلبق نم ةيرصملاو ةيطبقلا رايدلا رئاسو ةيردنكتسالاب

 اهجارحو

 3)ريساكو اوطرب هيلع اوسدف ةيمورب كللا اذهل اودسح ةنكارالاو نيمدقملا نا مث

 نبا ىلا دمعف ٠ دعب حورلا هيفو احورح طالبلا ىلا لمكو ةنيدملا قوس يف 4) هولتنف
 هزوح يف ناكو ٠ هتايح يف نم ةمدوب ةسمورب ف سطسغوا رصيق نسبي هل تبغا

 5) [ياطكوا ةامسملا هتخا عوز سوينوطنا اههدحا ُهعم ةكلمملا 4) نوديري رخأ نينثا

 لمحيل برغلا يف نع ةفيلخ نويديال اذه لعج دق ناكو ٠ يددملا 6)نويدنيال رخالاو
 ساسغوا اذه هيلا ذفأف ٠ يشب اهنم هيلا لمحي ملو كلما رقح دعب ايفو . دالبلا جارخويلا
 كفيل ) مع ١)82[0 قبطمغوا ثوعأ تعس ا ارتيوالكأ كلذكو ٠ هلتتف ردبق

 نطللعوأب كالذ لصت ادن - 8)ءيش هيلا لمحت مو ةيمور ةنيدم ىلع دكا ع ونخ

 عم هكذ مدقملا سوينوطنا هتخا 5 ريصو ارما مهعم ردو هتنكحارا عج رصِق

 -قرشملاو ماشنا ةفاك ىلاو ةيطسقلاو رصمو ةيردنكسالا ةئدم ىلا ةريثك شويج

 الف« هجب راح ىلا ارتبوالك_تزرب ةيردنكسالا ةنيدم ىلا سوئوطنا لصو امدنعو
 هرهص سطسغوا كلما هرما ام 9)ينتعب ملو !متاقالم كرتو اهتم يف فش اهيلا رظن
 اهب جوز هنا م ٠ اريوالك ةبراحأ ةعم اوردص نيذلا ةنكارالا لذع ىلا تفتلاالو

 ا
. 

 .رصيق كلملا تخا يه يتلا ةيباطكوا هتجوز ىلا دمتو .دالبلا اءيج يهو وه كلمو
 ال ةقات# ةريثك مماو 20007 00 هجن هنا مث ةيمرر ىلا 10)اهوخا نعول اهريسف

 سطسغوا كلملا اماو.ةمور ةئيدم 11)اورصاخي اربوالكو وه لزنو وييلاو ربلا يف ىعح

 سوينوطنا رسكتاف اعيمج ايقتلاو برغملاب 12)يذلا عومجلا لكع مج عمس ام دنع ةناف ' '

 1) 56عام 2 فلختسا 20( 8: نا : :
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 تك 67 اح

 ةفاكو رصمو ةيردنكسالا ةني دم ىلع رصيق سطسغوا ىوتحاو .ارتوالكو ره اراه ٠
 هنعازد رم 5 قولا ىلا ماشلاو ةيطمقلا دالملا

 ةندم يف كوب 1 ىلع كلام لثم ا هكلم نم ةسداسلا ةئسلا يفو

 ةرحاس 0 همأا 13 رصبق سطسغوا كلم نم ةرشع ةعبارلا ةنسلا يفو٠ يلشروا :

 .ةيمور يف هدعب كلع يذلا نم اهنم ريختسي لعجف ٠ رظنتو ثحبتو لافلاب لوقت ٠
 هكشلم يف انيظع :نوكتو *كلع ) 5 :تااقو 1 ةأرعالا كلت ةتملعاف .

 لوألا هناكم 23 داو هعمل نم ةفاكل | قيرطلا ليو ةهلالا هذه لك نم مظعا

 ا رفعس نسف عمس انما ا 3) يلاع ناكم يف نوكي ني

 سواتومتت ميكا ةحرش يذلا نويلاطاباك وه يذلا هدبعم لكيه ىلا ىضمو هتقول

 4) طخ هيف اويتك مث ايلاع الكيه اوفقوا :اذكه لودي ذا هبتكل انعضم هذ يف ٠١

 ارتي والك رابخا ةيقبو .٠ ركبلا هللا نبا نكسم وه (79 ) لكلا اذه: يناربعلا ملاقلاب+

 بارسحلا نم هيف انيهتنا ام دنع ىضم اهف اذك دقو ٠ مبعومجحو كوللا رابخا 9

 ةئا ارقوالك كلم ىلا ائهتنا نا ىلا دحاو دعب 5)دحاو مدآ ابا نم خيراتلاو

 فالا ةسخ اهنلا باسللا ئعتناو ةنس نيررشعو نيتنثا تكلم ىذلا سوف ١>

 6) لخادتت مل اننا اذه انباتك ىلع فةن نم اب كانملعا ٠ ةنس نيعبسو ةنامعبداو ١9
 ةنيلا نم ءيد يف ةلمعتسن الف روكذملا باساا يف ميعم مياس الو كولملا ءالزه !ْ

 ىلارضح هنال رصقق سطسغوا نم باسملا مقن ارتبوالك كلم لاوز نم دوعن لب

 نال ارابوالك ينس ىلا خيراتلا فيضن انهاه نمو ٠ ةئس نيس#و امس كّلَعو دالنلا

 ا .ةضاعو ة ةئام اذه 0 واو .كولم ة ةعسسو ةئام ددعلا اتهنلا مدأ نم

 ةئس نيعيسو ةناعراو كالا ةشا ١

 3) نوب اغا كسب ةنمور ةيدم ف اًوكستلت تيذلا نينانوزلا ةباضلا كرام املاك ظ
 0 سطسغوا كلف .8) رصنق 0 رذنس نيذلا كولملا ءالؤهو رصنق سوملوي
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 3 لدح -

 نيتنثا يفو .ارتبوالك كلم لازا هكلم نم ةرشع ةشلاثلا ةنسلا يفو ٠ ةنس نيبو

 "اهوكتف دحلا هل دسملاب جحر مسملا عوسإ انصلكو اثديس دلو هككلم درع )نيش

 نوكيف ٠ ةنس نيثالث ادبا دجملا هل حيسملا عوسي انبر دلوم ىلا ارتيوالك كلم لاوز

 تس اغءاو ٠ 2) ةئس ةئامسحو فال ةسخ خيراتلا رئاس هيلع لمتشملا نينسلا ةلمج

 ٠ سمح رصيق سطسغوا كام دجملا هل حيسملا عوسي انديس داليم دعب خيراتلا نم "
 ”نثا سطسغوا هبا دعب كلم رصيق سطسغوا نبا رصيق سويرابيطو ةنس ةرمشع

 ةجيت رفعو 0

 يف ميسا ع انصاخو ةديس دمتعا هكلم نم ةرشع ةسماخلا ةنسلا يلو

 عوسل انهلاو انيد م ا هكلم نم ةرشع ةئماثلا يفو ٠نادمعملا انحوب ند ندرالا ريع

 ٠١  0#تبصتقغاا نودع لاقتعا نم انصالخ لجال (79 ) ةعركلا ةتوسانلاب دجملا 22

 ريحا ضغاب 00
 دعب عج راص 0 ورا اننعه قلل نع نيرشملاو ةبناثلا ةتبنلا يفو

 وشهو ميلافا ةع.دسلا ماعلا يي ة)اودملتت مهرودص لبق لسرلا نامز ْى ديجملا دوعدلا

 اندلا يف ةينارصنلا نيد يف راص عمج لوا ٠ ةنيدملا ماشرواب راص سدقملا عمجملا اذه

 ممالا رئاس نم اا يذلا نزع دعا نمي إل: ناوإناببتقلا لجا نم ةسبتملا ف

 كلذ ةفرعمو نبالاو بالا عم هل دوجسملاو دويعما سدقلا حورب مناع دعب بوعشلاو

 صلوبو اب اياترب نا كلذ باسو د : راهطالا للسرلا فاد يأ س هَ ربآلا تاك قف 1

 مهرشبيو دالبلا يف نالوجي نا ارموأو ةيكأطنا ىلا اراسو سدقلا حورلا نم اختنا )4

 امه اهيبف ةيكاطنا ةنيدم ىلا اداع م .هل ابدتنا انك ام ازجناف اجرخ امهناو ليجنالاب
 ٠ ل نا: نيلئاق 6) مهاملعي العجو ةيكاطنا ىلا سدقملا تنب نم 5)الاجر.ايتا دق ذا كانه
 مييلع كلذ اوركتا ابانربو ضاوب ناو٠ اويحت نا اوعيطتست ال ىسوم ةّئسك اونتتُك

 1) ذزع 1م ء001ء1طانذ, 3غ 2015180010823 نيعب را

 2) 5عءاتملامنمد عءدس 2 لانأ1و كلا ءمممر, 111 مموأزلأمر 11[1ءءمطفتم ةلئ15لانع 6 سل ل يوه جيك رع رف ولا . وابو او وتكيا هرمز هي خدود وريم رع جيجي هر نإ اساوتؤي
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 تت لاا

 ىلا ادعضي :ابانربو .ضلوب نا ايضترا انهناو نيقيغلا نيب ريستلا:عقوذ .هنف» هتهوتلاغو
 امدئمف نجاشتلا ذه لجا نم نيدمّوااو لسرلا دنع ىلئا اًضيأ كلئلؤا نمرئتَو يلشروا

 اوناكو اورصنت دق اوناك نيذلا نييسيرفلا كئلوا نم 1) سانا اددجو ميلشروا ىلا اولصو

 ىءوم سومان ظفحي مهلا اومدقتن ناو ممالا ص نم نم ناتي نا يبل هنا 2)اولوشب
 اذه يف اعمج اورظاعت ةخرشلا مه نيذلا ةنهكلا ةعاج عم راهطالا لسرلا ناو

 طسولا يف ائاق ضن سرطب مظعملا ناو .ةرواعو ةريك ةنحاشم مهشب ناكو صالا ٠

 3 3 راتخا اءا ةمضاملا 00 ل . هانا 07 لق 5 لاجرلا ا( دو ع لاقو"

 ننس كا 80 6 كم 2 اناطعا دق 2 سدقلا ٌِس 53 لحاو مهاكزف

 ' باقرا ىلع نوعضتُف هللا نوفلات ٠ ءال' رهاب متنا ٠ مهيوأفر ٍَط هنال 3)قرفالو مي

 امر حيسملا ة همعش ا نأ ريو :هلمجف نا ؟)اذئايا الو ٠ نَح ” ()قرطن م يذلا ريعلا ديمالتلا

 ىلع راص فقسا لوا ونفو 6) ليفكتلا فسوي نبا قيدصلا نا مث. كئاوا ىبل اك
 مكللع ٠ ضقت قايل قول يقوخا لاجرلا اه.ا اوعمسا »:لاقو فقو ماشروا

 7 اينالا لوقل قفاوم اذهو هسا دم ممالان م دخت نا لبق نم هللا يذر فيك.
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 ا ل |يبلا يف هللا لاق 0 وها
 ىعدن يلا م مالا لكو براا هحو سانلا ىغتني + امك ةمسقاو ا 0

 نم نيمجارلا نع ىذالا مسج مكحا اناو : : لكلا عناصلا برلا لاق مهيلع
 قودخملا نمو ماتصالاب نق دنلا نم 6 نا جبليفس -ن .كل انهلاو 9-5 ىلا »و

 كلذ ةسينكلا ةعاج عمو ةنهككلا عم اورّرق ذيمالتلا نا مث .«8)شحاوفلا لكو مدلا» ٠
 وعدللا 7 )اذَوي 0 ةمحص ةيكاطنا ىلا 9) معو نيد مهتاو زال

 ١ 5 ( 3؛ ابانآ 2) 60001. : نولوش 002 )1

  3هو ا ١ ١ ع +20 4

  7/1516 1ةعافتع 0ع لوءمزم داعم آئهدلانا )6

 ال5 . 0غ. 7 أ 01 )8 1 51105 )7

 اهوثب 10) (05:. :اههو ا : . 00015 )9



 ت2 ل املإ

 اومتكو ةوخالا يف نيراب نيسيدق نيفيرش نيلضاف نيلجر «اناكو) سناوايسو ناباصرب
 .ةيروسو ةيكاطناب 1) يذلا ةسدنكلا ةفاكىلا باتك اذهب لسرلاو ةخيشلا نم امبه*

 0 نا ةوخا اب اسنغلب ٠ اوحرفا مككيلع مالسلا : ممالا نم مه نيذلا ةوخالاو

 نا م آلا ملوش مكتان حراوج ارقلقاو مالكلاب دري مكيلا ايل |[

 , ةعامج انتامث . طق [موب هب مهرعأت لارعا كلدف اوتتتخو ىبوم سومل ارلغنم ى

 ٠ صلوبو انانرب انتوخا ةبحص 3|) اوريسي ناو مهب انقدو نيلجر نري انيأر ذيمالتلا

 1 0 هوخاو ناباصرب وعدملا اذوه- وشهو انر حيسملال ام,سفنا 4| الدبا نيدلا

 00 نا وهو امههاوفا مالك 5 ايكيلا الصوي نا اههانرما نا دعب وز اهكيلا (هانرّيس دقو

 ِخ | اكل عضو الا مكل ةسرشن دق امانيف تأرو ترما دق سدقلا حوزا

 ةقوتخملاو مدلاو ناثوالا اب ااحض اومنت نا مكيلع تحي لب ةئم دبا ال 280, ( ام قوف "م

 ام رئاس نع متيبتذا كلذ ممظفح اذاو ٠ 5 وقل 0 عبم قسفلاو ىزلاو ةتمملاو

 ام ا دكاص نوعنصت 2 مكلو خر

 لك اوعجو ةكاطنا ةنيدم ىلا اولزتو ةعارلا اوعدو ساوامسو اذوهي نا مك /

 ٠ مهيلع درو يذلا ءازعلاب اوحرف ةفيحصلا اوُأَق ملف ٠ ةسدقملا ةسينكلا يف ةعامملا
 6] مهوتنثو ةعفنما ريثك مالكب ةوخالا او زعف نييزع» نيمان سناوايسو اذوهي ناكو ١

 7000 همدخ مداخ سومانلا نا اوققحتيو ةمعنلل اوددعتي ناو ميةتسملا ناعالا ىلع

 8)مهماتو اودهش كل ذكو لاثم ءاسنالا بّتكع بج كاذكو ٠ حيرسملا ديسلا يجي نع

 1 نأ: : ددجملا ليجنالا لاق امس>و سومانلا ةئءل نم انارتشا يذلا اهلا حيسملا روضصح

 1 9) نيب د دبعي نأ عيطتسم ريغ ناسنالا

 : 9 115 لها رحاسلا نحمس اذهو .رحاسلا نّمِمس 10)اولزعا يلوسرلا عملا تا

 1) 07015. : يتلا 2) (01 : أسانا 3) 0011. : اريس . . .ابج

 34 4) 0001: . :الذب نيذللا 0 --

 6) 011 : مها و ادا نق 7)+ (0- رذنمو

 8) 0066. :مهءامتب 9وز) 11ةغغط . ل1: 4

 10) 001 . : اولزع ظ قل

 تطصلاجا ويا لل



4 

 سفولواثلا انحوب همزحا كل دكو لوسرلا سرطب 1) همزحا نا دعب ةينارصنلا نيد يف راص

 سوديليسابو نويكحاراو سدنكاصو 2) سويتنكوال اوهتمو لسرلا ةفاك عم

 نال مبعم نيدلاو سردندكالاو سناجومراو نوبباو 3) نسا زيكو سون رطاسو

 مهدناعي ناكو راهطالا لسرلا مايا يف رثك نء لوا وه رحاسلا نميس نيعللا اذه

 4) نيسن# فرعت هتءياص تناك. مالا نه مهريغو مو لا دنع مهترعد بذكيو

 مونم ةفئاط هلبقو. حيبسملا انا :دوييلا لودي ناكو سهذملاو ةقيرطلا يدر ارحاس ناكو.

 مهريغو ةرمسلل لوب ناكو ٠ ةبذاككلا ىئاجعلا نم هرحس نم مهل رهظي ناك 1

 ' هلالا هن
 5)ناميالا ىلا سانلا رّشِبو ةرماسلا دالب يف مسسملا ديسلا ذيمال: دحا سياف ناكو

 ع نم هب ةرثاصلا ناجعلا تازجعم نم اودهاشن ال مهرثكا هعاطاف حيسما ديسلاب
. 

 (817) هدي نم دمتءاو 6)اثمْؤ« هنا هل رهظاو رحاسلا نُممس اذه هدصتق ٠ هللا تاوق

 لوسرلا 'نّوطب ناكوءاتغلك هزيضمإ سلما كاسوا اذا ريك اغا تلطتاو اكمل ١
 قم نسيايفنرعنو -ةرعاسللا دالب 49 رايخ شا ويدل كرتال قف افلا دوماع
 نم جبرخف ةرماسلا دالب نم سليف كدارطقب ةمئلا لغد هنا ةملعاو انها نشبت راصت

 نك | ريثك عدحو ةسوبرلاب 7١ 57 هردعس 7 رهظاو ةمهور ةشادم ىلا راصو كانه مع

 ةئسلا يف كلذو ةيمور 8) دصقف سرطب مظعلاب هرب لصت | املف مهاغفطو سانلا
 : هل ل سحو ىلا رظن ةنيدملا ىلا لخد 0 0 سوبدلك كلم نم ةثلاثلا

 0 ا دثوق . رشدلا - لب و ا ٠ نميس عال شحولا اليا 9 يذما

 ال : حاسلا يا نيو !!يدتم مهل لاق ٠ 5 ةيمور لها نم ةعامجو نميس

 جب انملا 0 05 سرطب ىلا ل هر 0 يلاذ شحولا قطن نم أويحعت 6
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 0+1 بس 2) 8: سويدنكو الا 10264 501 م54 همام شل

 26111117115 ٠ 3) 1آ6ععما30 مال سطاركوب 17

 4) 10 011 5) 001. : ناءالاب . 6) 00 ا

 7) 206 : عداو 8) 00011. : دلصق 5106 م1[1تان13 : ٠

 ©) (ر011. : ضعا 5

 فو



  ممسسا ١ ا مدسشللا

 وحن ىفاو دق سرطب دجوف ١ دوضحلا ةنم نتتلاو :نضرطب ىلا يضلاب ش حولا نما
 1)هرراس روثلا رضخ ايلف . هدق يف يظع روث 26 اد نميعسا سما هدهاش ذاف نمسس

 مسر ؛ هيلع مسرو روثلا 9 سرطب ا ٠ تامو ديلا 2) قفل تقوللف هنذا يف نميس

 نم اراه جرخو ته ىرج ام نئيس ىأر ايلف .اًح روثلا ماقاف يبحلا بيلصلا
 ةعاملا ه

 لسرا كلا طبض دق كلما نران رنئتقو ناكو كلذ ةيمور كلم غاب ايلف
 ساتنلا يعادو حيسملا لوسر هنا فرتعاف ٠ هدقتعم نم سمتلاو سرطب رضحتساف
 ىّبسي 3)اًدلو ةنيدملا ةنكحارا ضعبل تقولا كلذ يفوت دق ناكو هب نائالا ىلا

 قي عيطتسي وهف تام دق 4) روث يقي ةنكما نم: سرطبل كلللا لابن: سولاكرت
 و دلو ةأرتع يدنع ت تملا فروه ناعللاذ عمو ىلوملا نم 5) ناسنا ١

 راسا ١ كلملل شطب لابقف ٠ هب نامالا ىلا نانلا وعدت يذلا حبسملا تنمآ
 كلملا رضحو رحاسلا نمسا كلملا رضحاف ٠ هترضجب تما ا انا رحاسلا نمسس

 دنع 6) تنعدنا دق ثنا : نميسل سرطب لاَقف“"(81 ) ةعامللا طسو يف هيدي نيب
 )"0 لك ناش ناو: 8) كب اناو نمأي تح ثيلا اذه انل 7) مقاف:هلا كنا ةيمور لها

 ' عفتني مو هلعوالا هرحس نم اًنيْش قبب" مو لثما لوقي ك9) رجح لك كرحو ُةيأر 5
 تيما ىلا مّدقت مث ٠ ةردقلا فيعض هلا نميس اب كنا :سرطب هل لاق كلذ دنع هب

 هديا ةتبلص يذلا حيسملا عوسي لوسرو دبع سرطب ا تلا لوهرعال 5-7

 نمسس ىأر ايلف ٠ سرطمل دجسو ًامئاق تملا ثوف ٠ . مو يد هراتخابو اعوط

 0 ءاسلللا رئاسو كلملا بجعو . هولتني نا فوخ ةعاهللا نيب سنخ ىمالا كلذ

 ناب ىعاو نميسلو سرطبل كلملا رضحتسا دفلا نم ناك !1و ٠ دجوي ملف نميس ؟
 طحاو ءامسلا ىلا دعصا ىتح يناهماو كلما اهيا يلع لجعت ال : لاف نميس قنع برضي

 ةهسم-لسس4ي6 . صح شسمميسل _- .-دش ام يك هلع * م شسشسشسل

 2 065 - : هراس 2) ةزع زم ناعموانع ه001ءعر 24 16ععملانم3 َقْفَتَ

 ا هات دلو 4) 01. و

 60 60ه : اناسنا 6) عنان تيعذا 7) هب :مق ف

 8) 8: كب انا نم 9) طور ءءطتسسم 136002 آماتمتك هلانأ13914 20610. 8



 دصحل 1 )0

 .كب ناعالا ْنَع لذه ال انناذ كلذ تفتصا تنال كلئابقا لامك اهو سرطب هلا

 سانلاو وللا ىلا. اًدعاص هنيطايش نيب الود قّلحتف هرحسب هسفن نيبو ةنبب مّلكتف
 نسرظي باج ٠ هعنصو نمستس ىلا ظننا امأ*سرطل كللملا لاق ”ادعا هيلا

 سرطب نا مث . هكالهل دوجا نوكي ايكعفترا دق امنع ةدايز عفتري ىتح ةكرتا:الئاق
 اذه يف كبحعو تاق هلأ حيسلا عوسي ىفلاو يىلر ان :لاقو ءامسلا ىلا هنشيع عفز

 دق نممسو لا ةمالك سرطب متتسل م 08 اعط ةنيدلا لها 1) اودادزب دّأعإ نيعللا

 .ةرخآلاو ايندلا يف كلهر 2)ًاحيحص اوضع هيف قبب ملو ضرالا ىلا واعلا نم طقس

 سيل تاقولخملا رئاس عم ملاعلا ناو روشنلاو ةمايقلا راكذا دقتعي سجنلا اذه ناكو ٠

 نولي هكاله دعب هل 4) نيعباتلا موق ناكو جيوزتلا مرحي ناكو هللا ةقلخ نم 3)مه

 ىعدت هتاّذل يف ةمدختو ةمتت تناك ةقساذ ٍةَأرما ةروصلو هللا نود اهل نودجسيو ٌةتروص ٠١
 ةطيلخلا نوريو شحاوفلاب تارككتملا ءاسنلا باحصاب نوئيِحيو ٠روص ةنيدم نم 5)ةرقف

 لصفت ال نا اندرا سرطب :لوسرلا ربخ نم 6)هاندروا يذلاو ٠ 82(2”) مهل ةرشعلاو مهب

 دعب اممف هز ذ 5 دق ناك ناو عضوملا ن ٠م كلذ

 ءادهشلا سائر سونافاتسا لتق هرمع يفو نينس عبرا كام 0 7) سوساغ

 سون ولك ليكالا سف والواثلا انحوي وا ىدبز نبا بوعي لتقو“: ا لواو

 ةنالاب سدقلا ليحتالا يبحمالا ىتم بتك هك يفو ةئس ةرشع عبرا كام رصيق

 سدقملا ليجتالا سرطب بتك هرصع يفو ةنس ةرشع ثلث كلام رصيق نر: . ةيناربعلا

 ضقرمو نيلوسزلا'ضاوبو.سؤطب لثق كلملا اذهنو م ةينفؤرب |ضقرم ىلا كلل.
 همايا يفو ٠برلا 9) وخاب فورعملا ةسيدقلا ميرع ليفك 8) راجنلا فسوي نبا بوقعيو
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 ١1 :دادزي 2 2) 0018. : حيحص 0 هو :ياتشستلا# .0010 20

 4) 201105 ن ريميل 5) 011ع ري 520016 ُ

 6)  ©ةئغ٠ : نِج طنه1 نحل - 7) .0ه2+: :سوراغ ط. «. هذ 0 ةلت جذل ,ٌ

 8) قةعتاذتع لع لوعمطو ةلوطععأ (هانمع ]2هرصتمأ لانع0 2 522066 ]05عم]©

 ععمتأ اتت هلتوتأ 1215ه لل»ءعمتمأر ء انكهرع كلذ وعأ ممكلصد ةناع 0 ء

 هدسص ال1ءعامع : 6

 9) نورك يخاب
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 ةّصق نع ريحا مدقت دقو )٠1 قورافلا قاررت هل للىعف بيبطلا سوخامويردنا ناك

 ةصقأا نء ربخلا ماع عطقن نا رن مل اننال رحاسلا نميس عمم لوسرلا سرطبل ىرج
 ةروك ذا

 يفو ٠نينس عست كلم رضيق سرنا سايسا ٠ روهش ةثلث كلم رصيق سايلغ
 اهبرضو اهلها لتقو سدقملا تدملا برحاف سطتت هشباب هحو هكلم نم ةيناّثاا ةئسلا ©

 هئباب ههبحوتو سونامسابسا كلأ| اذه راصح لبق ناكو ىلاثلا بارا ره اذهو .راثلاب

 ءايشالاو ىدحت ال يتلا ةديدشلا ةعاجملا نم اهل ضرع دق سدقملا تيبلا ىلا روكذملا

 رانلاب ةتوسو ةتجذف اهدلو ىلا ثدح هبا انا كلاذو . طق ذنم اهلثن عمسإ ل يتلا

 توب يف رودلا يف 2)اوذوطي اوناك يذلا ن ناو ىئرخا ةرسيطا هتمشب تضر هئم تلكاو

 ا اهيلا اورضحف يوشملا او اينشو ناغافلا اووَظن لوكأ أملا 3) اودلطي ساغلا

 مهل مك تأرخ دق : مهل تلاقف . هتحنار 4انيّمش يذلا نيل :نيلئاق عبجو توصب
 0 3 62 ًافوخا وفحرف٠ يوشما يبصلا ة هم : 4 اهوَدل اوعاتراف ٠ ىنبا نم

 ةيناثلا ةئسلا يف سون ايسامسا كلملا ْنا لوقلا مدّقَت ام ىلعو ٠ هلثع طق 5 1 يذلا

> 
٠. 

 صا ناكو مرنم ينب ام ىبسو اهاها لتقو ةشدملا حتفو سطرت هئباب هحو هكلم ْن

 . مهاصا يذلا نا اوم : مهريغ خرا نمو دوهملا ءالع لاقو ٠ طق ةلثم ن ري

 هللا ناو ٠ هب هوعنص امو دوجسلا هك ذل انملا معيسملا دسلاب مهرفك ىلع مه ةازاع

 موافق ىلع هللا سمطف ةريثك تامالع أضدأ تربظو ٠ ٠ هواعؤ اع ءاز> اذه م

 كلذ نم مهباصا ام مهياصا ىتح اوظقيتسف اومهذي ملو اوعي م مهنا ىتح
 مث تاعاس ثالث ةنيدملا ىلع قرشاو حمرلا همثك فكرك نيا كلذ يف رهظو

 يف عمتجا دق بعشلا ناك ءالبلا يف 6] نوعقيو روك ذا بركلا جمبي نا لبقو ١ باغ ٠
 قيرب رهظ ليللا نم تاعاس عسنا ناسن نم نماثلا مويلا قفاو دق ناكو ريطفلا ديع

 1) طقل ممم عااتذ 8لععوضل5 72ع01ءن5 (ر22عاعمقأ5و 177671011111 101/6155
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 83) اظن انههمش 5 ه1 3 عي
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 0 اا

 ارئلخو ةيئامز ةةعابس: بقؤو ..ذايم.ةنا 411 خيلطا جست ركل لل
 تامالعلا نم ايرلا هذه نا 2)ةنويدملا بتكلاو تامالعلاب نيريبخ ريغلاو لاهطا

 ام عيمج لجا ن٠ ءاينالا لاوقا تنّئضت دق ةسدقملا بتكلا نا اوملعب ملو دايما

 يف 3) فورخ تدلوف ةحيبذلا ةرقب برقي ناسنا ىلا هسفن ديعلا اذه يفو ٠ محل ضرع 0

 ىلا ةنهكلا 4) اولخد اهنيعب ةئسلا كلاتا ةرصنعلا دبع يفو ٠ سانلا لك ماما لكسحملا ©

 اوعمتس هيو ادع ظوفق وص اوهتسفا ميتداط ترج ايكاولسمل لالا
 لوقلا اذه نم عزفاو انهاه نم 5) نيفرصنم اننا : لوقي اني اًنوص

 لسسفا كلذ اياوتا نبا عشوب همساو 7) هلبا برق 6) الجز كانه ناك اضاو

 7) هليالا اذه رضح تاريا نم ةءوامم ةنكاس ةئذاه ةنيدماو نينس عبراب بارتلا
 قرشملا نم توص :الئاق لكيلا طسو يف حيصيو ودبي لجو لاظملا ديع يف ٠١

 ىلع توص ٠ لكيلا ملشروا ىلع توص حابرا عبزالا نم توصو برغلا نم توصو ٠
 ليللا كلذب زركي (88 ) ناكو ٠سعشلا لك ىلع توصو ٠ سارءالاو ناتخالا

 نيميهغلا 8) لوقلا اذه رظني ىتح خرصيو حيصيو اهعمج قاوسالا فوطي مث راهنلاو

 هسفن نع 9) بيجي ملف اًميظع اب رض برضو لجرلا اذهل اوذخاف ٠ ةمالا نم نيفراعلا
 تاوصالا كلتي حيصي ناك لب اًنيش هل نيب راضلل لاق امو ةدحاو ةملكب الو لوقب 6 '

 هب يذلا ناطيشلا نم كلذ ناو 11) نونج هب نا يلاولا نظف اهنيعب 10)ةلوالا

 اديدش ابرض اضيا كانه برْضف ٠ رصبق لبق نم يذلا ريبكلا يلاولا ىلا هوعفر مث
 ماكتو حيصب 1 لب يكبب الو ميلع يبا ال وهو 12) هؤاضعا تناب قح 7

 .ماشروال ليولا مث ليولا :لوقيف ةنوب رضي اوناك ام دنع نزميو لاوقالا كلتل اذذرع ٍ
 اوي ناك ةبمحع ىرخا ءاشاإا |
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 د خ3 د

 ]اولا لكيفلا باوبا .نم  يقرشلا 'بانلا اودجتو  يلاسللا ضعب . يف .اضياد
 هعتاو هقلغ مسرب الاجر نيرزتشع ىلا 2) اجاتخي ادد نال ناكو 1) ساحنلا نيدفردلا

 نم تاعاس تس يفوبةقيمع ديدح طقاوسو اهب قلغ' ديدح 3) فالغا هل ناكو
 مونلا يف ريسطنلا ديع نم لئالق مايا دعب نمو .هسفن ءاقلت نم ا>وتفم دجو ليللا
 اهتَتو اهآر نم رّيخو اهرقدصي مل 1 ا
 اسعو روسلا ىلع ةءيكحرلا هش 4) اورظني سمشلا برغت نيح نم ناك هنا
 لهي لح تامالعلا هذه دعبو ٠ ةنيدملاب نورودبو نوزفاقتيو ماهغنلا ىلع براحتت
 اوقرغتتو طق هلث عمسي' مل يذلا ءالبلا ةيدوهيلا لكو سدقملا تيب لها يفعا ةنيدلا
 مويلا ىلا اهنم

 ٠ 1111 اولد ناتك اببتتضت دق كلملا نسوناسساتسا نبا سطبت صا ةيقو 01٠

 ؟] وتاموض هوخاو رضرق سايت ءادج ةيضجع كولملا هذه رابخا نال هحرش نع ىنف
 )رصف سوئنامبارط ٠ ةدحاو ةئسس كلم رصبق 6 هس رخل 5 هدحو كلم

 سوبتانغا لتق كلملا اذه 58)8 1 261 كلم أضيا رصيق سونابرذنا ىعدي وهو
 همايا يفو. (88") سدقملا تب فقسا ابوالكا نبا ناعمس لتقو ةيكاطنا ةنيدمكريرطب

 اا 32 كلم زرحق سويلوب سواانردنا :9)ويطبو انساب هلحتا انحون تك ١
 لها هلثق دعب اهقرحاو سدقملا" تدل قرحا كلملا اذه كلم نم ةماثلا ةنسلا يفو
 سونايردنا ةئيدم هذه : هم 10) بوتكم حول هيلع ربصو دوماع ةئيدلا باب ىلع ىنبو

 .دوواد بارح ىّتسي دوماعلاو ايليا تيب مويلا ىلا ىَّتسي سدقملا تيبف ٠ 11) سويلوي
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 دو رار ا

 هبتك دقو 1) ابابلا اورونيستت مايا يف ثلاثلا عمجملا راص كلملا اذه مايا يفو

 0 ا فال 1:ةنسخ ةئاس كلذو ةعم نيرشعو نينثا كلم رك 2) شروطا اعلا

 3) نسويلارول بلا رصبق ضقرم :ا(ضيا كلم :ملاعلل نيسحتو عيسواةثاتسو
 .ةينارصتلا نيد يف فلاخ نم يف: وهو نايقرع ةملسا لجر روظ'كلملا اذهل رد فذ ١
 ةسينكلا نم 4) هافنا هوبا ناو اهتفقاسا نم دحاو نبا نيرسنق ةنيدم نم ناكاذه ©

 لاغ ةممور كاد حفلا راسف ٠ هدة ءم ءوسوه رك ل كتفقو ااه ندع اه 5 0

 نم 5 دانا ام نع حفصلاو ةلوبق ءابالا نم ءاسورلا ةفاكر اهب اب فيقال سطكنا

 ةبوتلا يف هريمض 4 سدقلا حورب ميملعل هواش ملف ةممقتسملا ةنامالا نع ؟)ةكرع

 ىلع ماقاف ٠ هرهاظ يف ام فالخ هريسض ناو ةقداص ةش نع ةنم سيل ةعجرلاو

 ءكذ مّدَقلا صقرم كلملا كلمث نم 6) تل نيتنسل كلذو هناينط | ٠١
 هناو٠ صلخملا هللا نباب وه سيل هللا نبا حيسلا انبر نا لودي نوعلملا اذه ناكو ا

 ةمامق الو ثعب الو مه ةعحر ال ّلوأا ناو٠ ءارذعلا رع لوتيلا ةرهاطلا نم دلوي مل ١

 حااصلا ل لاق مينم دحاولا ةحلا ةثالُد ملاعلا ُْ نا دقتعيو ٠ باقع الو باو الو

 وهو ريما هلا يلاثلاو . ميسلا عوسي دلو ناو ءالعلا يف هنكحسم يف بجتتحا

 رشلا هلا يلويخلا وه ثلاسثلا ناو ٠ضرالاو ءامسلا نيب امض نككسي ناو ئزايلا ١8

 ذهبا ازلعلا لقا دحر -ا هغرب مينم ئرابلا 7 و٠ لفسلا يف هنكسمو هيحاصو

 هناو ل تانج ةةمالاو تاؤايدلا عم قد قئالخلا لك اهنم قلخو يلويهلا

 ةمس (84) هبف هرهوج نم خفقو لوالا ناسنالا:ىلخو :اارت نحو: هيدي ,لزاسلا

 حيسملا عوسي ناو ٠ ةئيدرلا ءايشالا لكو محلا نيطلا كلذ لفث نم قلخو ٠ ةايحلا

 هب نمآ نم لك دبعتلا ةيدوبع نم صلخيل ضرالا ىلا ءامسلا نم لزن انا ريما نبا ٠
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 اس ؤالك

 اًدسج دسجتي مل هلال موعدا ام ىلع لوقلا سيلو سنأت هنا هيلع اوعّدا ىراصنلا ناو
 نم هريغ نود ىتم لسختاب دقتعيو ةثيدللا ركش رفاكلا اذه ناكو ٠ سانلا نم
 رشلا هلا باحصاو بذكلا ءاسؤر مبيحسيو ذيءالتلا رئاس مشي ناكو ليجانالا

 قلطخنا : دعب اهيلع دجرف ةعفد ىلاث ةيمور ةنيدم ىلا ت اةوالا ضعب يف راصو

 سلبا 1) بسح نم كنا لوقا : ابابلا هل لاقف ٠ قو لوت قا 5 اباملا
 3)ديرب ملف يدرا كلذ هدقتعم نع عجرم أه ايك ةنطالو هب قفر اباملا ن م02) لالا

 عيمجو هموقلو هوئعلو نواف سذوئيس هيلع عج هر ع ىلع تم 8 0

 سجنلا هلوقيو هيهذدم نيلئاقلا
 نيمدقملا ناكو 4)اوناطعلب فورءلا عضوملا يف نأث عم راص كلملا اذه مايا يفو

 يف راهطالا لسرلا هب ترما ام اوتنثو اًّدسا رششع ينثا هتبحصو فقسالا 4) رانبربا هبف
 ناتخلا لجا نم ماشرواب راص ىذلا لوالا عمجملا

 اننال هنامز اثوسخ دقو .ابايلا 5) سروفوسلاب مايا يف ةيمورب راص ثلاثلا حمجملا

 روك ذملا اباملا هتحص ناكو ةيمورب سدقملا عمجلا اذه راص ٠ هنيح يف هنع 6) انمهس

 ةفسلفلا ىطاعتي سظوأث اذه ناكو٠ الار ندا سطظواث لجا نم اهّقسا رشع ينثا
 يزخو نينمأوما ةفاك نم هداهفقتعا نع خب و امدنعو ٠ حيسملا دحجو اهاجا نم غازف

 ةتلعجف حيسملا هب ينعا 7)يلاع ناسنا نك هلالا دحاج انا سيل :لاقو همهف ليلقل داع
 ةعطاقلا تامورلاو عونملا تحن ةسدقملا ةءامللا

 مايا يف هما ناكو٠ اهب ابابلا سطكينا سيدقلا يدي ىلع ةيمورب عبارلا عمجلا
 .صقرم كلملا اذه ةكللمم يف ةنس رخال كلذو رصاعملا دضاعملا هدعب اباملا سوكر يتوص

 000 ا40) قرمز فتسا زيبكلاتيهشلا:سيركنلوب رزكذملا اباملا ةبحص ناكو "
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 هدم ال 5
 ٠ (ش 0

 نيذلا موقلا ىلعو ٠لالهلا نم رشع ةعبرا يف حيصنلا نوا.عي نيذلا ىلع رخآ ةفقاسا

 مالآ نوكت نأ اورو ان هاكر اك أمو تسلا لثم ةيدوهبلا ةئسلا هذه نوعا

 لاكو نيناعشلا دحا اهأدمم يذلا ةريمكلا ةعمجلا موب دحلا هل حيبيسمملا عوسل امر

 ةانعش || يذلا ةعمجلا ل ايو ةيطعم ياما 1 واوتبلا وه يذلا يملالا حصفلا

 1) دموي ايل 5 و أمسح 557 انصا# ةمامقأ همؤ ليعن اهدعب ىذلا دحالاو. اهاق 6

 ْى راص هأدق عبارلا عمجلا اري ا ع ةشدم يف راص سماخلا عمجملا

 ٠ اًمتسا نورشعو تس هتيحصو فقسالا 3)اويدائيل داملا يدي ىلع 2)سايسوا لامعا
 .نيثدحلا ةبذكلا ءايدنالاو نوا.مسكمو نوناطنل اوزرفاو قا ةناماب اوزركاو

 مهيلع عنملا اويحواو 4) ايكسسسلا سطوذراثلو

 تفس يدي ىلع امسا 2 راص سماّكا عمجملا هاما 1و سدلاسلا عمجلا 0 ٍ

 اوعنمو ٠ مبلبق يذلا عمجملا ُةنّدضت ام اوقّمحو ٠ افّتسا رشع انثا هتبحصو 5) نولاشلا

 7 معمم 0 د را رافكلا ءال ره اوناكو 6)نوامميسكسمو نوناطنمو طوول

 مناع ملاعل ناو 7 للاح > مهياع سدقلا حورلا ناو ءاسنأ مهنا نواوديو ب مدر

 0 ءارالا تثقودف ٠ اره ملف كلذ نع مهوب نيسيدقلا ٠ ءايالا ناو . راهدا

 اومرحا م . ةشدحلاو ةقيتعلا ةسنكلا م هب دهشت امسح راهدا ةعمس ماعلا نااو

 مهتلامع لوقي ناو نيروكذملا

 نيئهزااو اهب نيفرتعملا ةنقاسالا يدي ىلع ةيكيلغلا دالبلا يف عباسلا عمجملا

 مدسقملا نوليميسكتمو نوناطتم عنب اوزاكاو مهليق ناك يذلا عمجملا اوددشو
 : 9 لولا ممونع
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 ناك هف مدقملاو 1) سايساسا ةنر طم سسفا يف راص سدقم نمت عمج

 الا لمكي الو دحلا حصفلا لجا نم هدودح ام اويترو ل وب طومغملا

 2)لوقلا مدقت ام ىلع

 مسا رع لارا ه0 اباملا تيكا ٠ ةمءورب راص ةققم عسأت عمج

 ؟ديئفو - ك ذلا هب مدَقَت أم ىلع و رو -- موصلا (85”) تاسع اوددح 5

 ةبتر و)ام هيلا رخنآلا بتكو .ةيردنكسالا ةئيدم اباب سويرقيد هيلا بتك دقف
 يحوي كرطب لوا وهف سويراعد ادهو ٠ 4] اضع هضعبل لوقلا قفاوف ةيمور دالبب

 نم و)ادخا عنصي مل لبق نال اهيسركح يف ينعا ةيددنكسالا ةئيدم ةفقاسالا
 7) ةروكذملا دالبااب 6) فّقسا ةكراطبلا

 سيئر 8)اوسيكرف ةطبغلا ثآثلا مايا يف مياشروا-ةنيد راص رشاع عمجم 0٠

 0 للملا (اهز :نالطلحنا و ةّدَج اماودّدجو ًاقتْسار شع ةحيرا ةعمو اهم ةفقاشالا
 ديحملا حصقلا لجا نم 10)

 جورب الوا ىعدت تناكو ٠ نيطسلف ةيراساقب راص وساع 8 يداح عمج

 نم اهب فتسالا سليفوا مهيف سوؤرملا .اًقسا رشع انثا ةعمو 11) سويطارطسا

 12) ديجملا حصقلا لجا

 سردقلا يدي ىلع سايلغلا لامعا نم 13)اوناطعل يف راص ا 2 يىلآث عمج

 داسجلاا حعصفلا لجا نم اعلا رضع .ةثالب هتحصدو ٠ اهب فقسالاو 14) ايزي

 15) ةسدقملا رئارسلاو

 .6. . 2( 12051 1٠سايسا كوذ# : .0062 ]3

 3) 8 اع 370 00 ا ؟) (00 دي 9

 0002-90 اقم 7) ثعزؤتع 0ع ا؟هدمدمو 592000 ةانا 1/1ء105ع مانو

 1/1351 (أ, 710, 762) )8  15 0 رن 3107 ءزووابد (( نان. ال2051 1. 726)
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 ةلاقع نولوشب اوناك منال يدوبلا داتتعالا نيدقتعملا ونماتراو انوثباو سظواثلا اوعنمو

 1) هلالا ةدلاو ةد.سلا يف دوبيلا

 سوبلاباص مدني روك دملا ابل دي ىلع ةيمور ةنيدع اضيا راص نورشعلا عمجلا

 4) انوطنمل اضيا اوعنمو ٠ةسدقلا مناقا ةثالثلا 3)اوُدرشي اوناكنيذلا 2) نطيونو

 اهردحا حرسسملا عوص انير توسأت نا هدقتعم ناكو هتزارك يف نيريثك دسفا يذلا 9

 6) هودعباو هومرحاف ٠ ملثم 5) رشي ملاعلا نم ذا سيلو يتامس وهو ءامسلا نم هعم
 3 ةنس ةرشع ىقنثا كلم فوينوطنا نع رصرق نيويَدوعك

 ٠ سابات ةئيدم نم ىلارصالا فوسليفلا 8) سطسوي نامزلا اذه يف 7) رهظو

 ملو سونايردا ةنحتما نيح تكاسلاب فورعملا فوسلينلا 9) سديروةس ضيا فرغو

 0 بطلا ةءانص بحاص ميكحملا سوئمل اج ذا مص ٠ مآكتي ىح بع ردع 3

 ةثام وحن سانلا يديا يف ةدوجوملاو ةريثك اتك عضوو بطلا ةعانصب املاع ناكو

 ةنيدم ىلا هحوت ىذلا وهو سونا .ءلا ةمسا ادط بطلا يف ُهْخِيُد ناكو باتك
 نا لبق ةنم برش نف قورافلا قابرت ةعمد اهلهاب تولا عقو ىتلا:ةئسلا يف ةيكاطنا

 سوئيلاج لدا ناحو . كله مغمور 2 مم ضرملا دعب هوب رش نيدلاو اى صرع

 ىلع نكي مل هنا ىلع ليلدلاو ٠ ةيردةكسالا يف هلاغتشا ناكو سوماغرب ةنيدم نم

 هنا حيرشتلا باتكح نم ىلدالا ةلاقملا يف هلوق هدعب نكلو ّنظ اك حيسملا نامز

 حبسملا دوعص نف ٠ ةيمور ىلا اهب دعص ةرم لوا يف سوناينوطنا كلم ادبم يف ٌهعنص
 وهر نوطالفا باتك هحرش يف ضيا لاقو ٠ ةئس ةثام نع فيني ةياذلا هذه ىلا
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 ةيهلالا ةرهاطلا ىتكتلا ةءارقو ةسّدقملا ةعرملا مولع ىلا مانصالا ةدابع نم هوبذتجاف

 ٠ دسافلا هدقتعمو نايقرع ةلاةم ىلع هتلاقم يف هرو مه ثحرتساو اهولع يف ره

 دقتعاو طاخ دعب اهف هنا مث 1) ءاقرلاو ةثوعشلاب لوس نم ىلع ىرخا ةلاتم يف درو

 مث ٠ هرصع يف 3) اوناكو امهقل هلال 2) سترمو سويلاطيلوب نيفلاخت ١ نيقفانملا يار
 هتلاقمو هداقتعا يف نكمت هنا مث .امهتلاقم يف هداقتعا ىلع ةمادن رهظأ دعب اهذ هنا

 . ةيلإسا رايكلا : يهو ةثالث رهاوللا نا هدتتعم ناكو اًريثك انيكمت اهل يقلل
 . 431. اع نوتسو ةئاّمس ملاعلا ناو .ءاوهلاو روتلاو رانلاو ءاملا يهو ةّيلزا ةيدق ةعبدار
 ناو ٠ هللا سبلو ةكالملا ءاسؤر دحا وه ءايننالا رئاسو ىسوم مأك يذلا ناو

 .ملاعلا يف هيف رهظف ةكئالملا ماسجا نم و)مسجي ردحتا امنا دحلا هل حبسملا عوسي انبر
 .مسلا رظنم يف ةئيضم ةريد» 6)سفن تدلو لب اتنام ادينج دلت مل ءارذعاا ميرم ناو
 ةيضرالاو سفنلا ةتطعا ةيوامسلا ناو لّوالا ناسنالا تّلخ ةيوامسلا تاوقلا ناو
 ٠ باصعالا سمرهو ٠ ماظعلا 2( يكشمو 1 غامدلا ةيطعا سمشلاو ٠ ءاضءالا ةتطعا

 تارب دم نه لك دا ناو ٠ رعشلا 7)ناكو .دلخلا رمقلاو ٠ محالا ج)ملتو.مدلا سوزو
 .سعشلا عاعش تحن لخديو موي نيثالث لك هرون خلسي رمقلا اثم ناو ٠ ةعبسلا ملعلا

 اهطلاخف موي نيثالث لك يف ةايللا باب ىلع لخدتو اهسايل خلست ةايحلا ما كلذك

 سايقلا اذه ىلع يجي دق : هل لوقو ةلوق رفاككلا ىلع 8) درتف>١دالوا ةعيس دلوتف

 هيكل نلكو ٠ (ادلو نيناثو ةدغبرا:ةنس لكيف دلت كتملآ نوكت ناب يأزلا ىقشاب
 ةعاسس يف دلو ُهناو هيف نحن يذلا ملاعلا ىلا ءاج دق حيسملا نا: ًاضيا لوقي هطيلخت
 علاطلاو نفذو يرتشملا (86') وهو سواز ةعاس يف ٍباّصو ٠ ةرهزلا يهو 7)لببا
 لالح تايسومان ريغلا ءاسنلا ةعماجو ةقداص اهاك مالحالا ناو .٠ سمره

 1) طوعااانع 0ع ون طانك 1291011111 ءمهك12 010505:[45

 2) 1ماعملأأ 701111111 عأ ]10130112711 . 3) :(بمرهت . : اناكف

 ”ى4) .©ه:ع..: املاع 5) 0012. : مسجب

 6): مب. :اسفن 7) ل0212 0111م3 ٠

 8) 121222 35 ةاتعام7ع 105762 ذات[ 0من 210015 قالكق»
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 اذه ناو دحاو مونق سدقملا ثولاثلا نا هدقتعم ناكنيعللا سويلاباص كلذكو

 .لحو نبالاك 2) سا هثيدح يفو سيماونلا عضاو بالاك ةقيتءلا نامز يف مونتلا

 نأو نيفلاخملا 2 هدو هيف نم عم هانو ام ٠ سدقلا حورلا لاثم نييحراسلا 2

 نامزا روظن خف هدعب نم لَآ

 أأم هلا سوياد رح يدب ىلع ةسصور ُْ راص نورشعلاو يداحلا رمادا عمجل ا 5

 5 هلوش هسفذن لعح يذلا 2 نونا اطنمل اومرحاو ٠ ءايالا ٠ نم نيعمسو ةنا هتمحصو

 ةنم ادب انع ةحاض ةقداص ةّئب هيلا بوتي نم ةبوت لمت. ال هللا نا :لوقب ذا نييئاثلل

 3) ةطخلا نم

 ناكو ٠ةيةيرفا دالمب ذئموي ىعدت يتلا ةئجاطرتب راص نورشعلاو يلاثلا عمجلا

 586 مَّدَقْلا 2) نوطانيا مرحو اهب فقسالا ديبشلا 4) سونايريك عمجلا اذه أر ٠

 5) هتليطخ نم فاتلا ةبوت لقب ال هللا نا لوب هنوكل

 شسدنبلا انا لع راق ىتظنلا ةيكااطناب راه نورشعلاو كلاثلا عمجلا

 دعا يذلا هذ ا ةطخلا بح 2) نوطانيل مرحاو ابي كريرطملا سوناررتعد

 لوقب نم 2 ىلع ةنعالا اويجوا 0 اذا. تظعب نارئغ يطاخلا سبأ نا هاهي

 6) هلو 6
 لضافلا سورسنويد مانا يف ىمظعلا ةيردنكسالاب راص نورشعلاو عبارلا عم رأا

 8) سمسنريكلو ةيطرقلا وه يذلا رصم فقسا 8) وناينونامل 2 2 م ج)ابانلا

 اني حبسملا ديسلا ةكلامم نا : نيلئ اق بعشلا نوملعب اونك قلحا يف مهنال مهتوم دعب

 حئابذلا ف 2 نا مهورما 2 . اهريغ ال ةنس فلا 20 نوكت

 1) 1ءاثانو 8 2 ةقيدحلا يبو 00*25: سوئاطتم 61 نارا

 110111071115 كاد عادت 10158 702( نوطانيل

 1) 01.06 طقع 5372000 8[ةموأ (1, 866) 4) ©0728.: سرناب بك 15.
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 0571 7) آناودتتدأ اند مهز#ه ط . « . ل]ء3001مانذ ءمأ5ذءمزنانك

 8) 00ه:منمأ2 همزمأ03 5أ6 ؟عذاتأانع208 ونايطودن . . . سوثن ريكو 276م011611115 ؟ ه

 ءا نمسا نك. تاع !لاهمكأ (1, 1018) تطأ لع طقع !ان1| عمقه هانا 6222عوأ ةعااانع

 أف
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 ةساات هندومعع صان يدلا ٠ ىفنالا سومانلا نع جراخلا ثانخا ةيشبرفأب راص يذلا

 اذه لاق. ةميقتسملا ةنايدلل فلاخي ام ةلاقم دعب امك ةوثرا (847) ًانمؤؤم نوكي نأ
 ا آ)ا رما اذهف ٠ هتمادن دعب ةناث دّمعي هفالخ دعب نم دحا داع اذا هنا: ثددخلا عمجلا

 0011 )| !ذعا دمسيإ ناب 2) نيئماوملا ءانآلا ؛اهتاعرالو ةسدقملا ةسنكلا ةنكضتت ه

 نا اكد وثرا ناك اذا بونذلاو اباطخلا رئاس نم داعو مدن نم اورما لب هتمادن
 هدبط نم هحار ءاود لبشيو ٠ ةنم طرف أم ىلع مددتتا ف بوو همن دب فراعب

 نيناوق هب مهرم أت امسح رضاها نامزلا 4) نيملوتملا كاع هش هارب ىذلا تقولا ىلا

 ؟) ةسدقملا هللا
 فقسا 7) سوناكسل دي ىلع ىمظعلا 6)ةيكاطناب راص نورشعلاو سداسلا معا

 سنيلوطأناو يبناجعلا سويروغي رغاو سروذوأث روك ذملا عمجما سار ناك ةنال سوسرط
 اوعنمو ادودحو 10) ًاتيناوق اوعضو ءابالا هاله . نهاككلا 9)نوسيتامو 8) يكاطنالا

 ناك هنا كاذو افاقو نائح دونعم ع صضفقانب سل هدقدعم ىدلا ىطاصم. سلا صلوبأ

 .اهكريرطب سونارتيد سيدقلا دعب ةنس ةرشع سخ ذئم ىمظعلا ةكاطنا ىلع كرطب
 عمتجا هداقتعا ءاسا ألف ١ءادج امركم ناكالا ميقتسم ناك امدنع اذه صلوب ناكو 9

 ةنا هيلع ةداهش ةطخ بتكف . كلذ قحتتسي ناك هنال هوزرفيل سدونيس هلجا نم
 فرضنا مث.روكذلا عمجملا ُايتف ةيوق ةبوتو ةمادن رهظاو . كلت هتلاقم نع عجر دق

 دي ىلع نيرهنلا نيب لوا ةوعدملا رمع نبا ةريز# راص نورشعلاو عباسلا عمجلا

 ظ 2 وأ 2) 002:٠ : نوئماوللا 3]+ موج ..: دعل 57

 3 3 وتملا كلوإ 5 ) 11226 59:200105 15020808 5انط 5 . م0

 [ءعاعوعأات 2 !8[ةمذأ 20 هه. 257 (1:934)

 : 6) فثوتأذن: لع ؟ءءر10ه (همعكأتنو 4000 ءطعاتم 1م ه2ا053 2ةانأأ 1
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 3)ازي دويدو سدارالا سوطينام لجا نم نهاكلا 2)سروذواثو 1)نراخ فقسا الاشرا

 ابيتترت عمجلا اذه ددجو ةميقتسلا ةنامالا اوفلاخ مهنا لجال مهنم سقلا رصانو
 ةميظعلا هتوقو هللا ةمعئب ةقحو ةنيزو

 .نيرهش كلم رصيق ؟)سونديد (87) رهشا ةثلث كلم رصمق 4) سوكشرب

 . نينس. ةتس كلم رصيق' 6) سئيوطنا ٠ بس ةرشغا س+ كلم زصيق سويوش

 نيئس ةنثالث كلم رضيق 8) نيوةوطتا ٠ ةدهغلاو ةحبسر بطبق 7) نسوي

 ٠ ةلس ةرشع ثالث اءام هماو 9) نالام ىَّنسي كلم رصيق ردتكسالا

 رخآ سويكرت ٠ نيرهش كلم رصيق 11) سواسماب اوناث دابا عاقل 1 رشا

 صقرم ٠نينسب تس. رخآ سونايدرغ ٠ ًاموب نيرمشعو روهش ةئالث. 9) سويروغيرغاو
 همويل تامو ديِفدل رسهبق 5 سوفنايتسوب ٠ طالملا يف هراهنا تام ميكىلا رصيق ٠

 تيجان عبس هز ذ مدقَت نء عم رصيق سيايف . ميكا صقرم توم ةادغ

 نيتلس كلمرصيق سويكاذ ١ سلف نينس يف ةلخاد يهو روبش ةسمخ رصيق

 اوفتخاو فهككلا ةراغم ىلا 14) ةيتف ةعسسلا 13) اوبره كلملا اذه مابا يفو
 اهيإ

 ٠ روهُس ةعبرا كلم سوناملاما ٠ نيتنس كلم رصيق لرسول غرم هلل سا ا

 1) 11 . ع. 47712115 ءوأ500مان5 (217417170111111 ١ (نأ؟ 8/1351 1و 7 8

.5 ...1132511 (2 
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 وئيالغ هنبا عم 2) سونايرالا ىَّمسي رصيق وئيللغ : نينس عبس هدحو هنبا 1) سونيا

 00 ايلا نيد رهظاو ه رفك ىلا يطا ديمسلا صلوب داع كلملا اذه مايا يو

 هوا دق اوناكو لّوالا ْ هيلع عمتجا ناك يدلا سدوللس هيلع عمتجا م

 5 سوبباسوا كو ةحماب دلا ع نم هذ اوصقهتساو ةينأث كويلو هوزرفاف هروحاسو 9

 ير ريق ن مومل اغ ناك 00 1 ناءتسا هن 4 ىطاصرمسلا صلوب اذه نع

 0 لاق ةكاطنا ةك رطب هيلا و ىهو هملعو هلوق ن 5 تناكو ٠ ماشلا ىلع

 روب ذ 6) نورمزي ةمغنلا تايلح ناسح ابابص هيدي نيبو ,لاع ري رس ىلع ساجي ناكو

 هومزحاف روك ذملا سدونسلا هيلع عمتج اف 7 م عم انزلاب 509 ْناكو هيدي نيب دواد

 هناو ٠ طتف جذاس ناسنا ةنا دحلا هل حبسا عوسي انبر يف هدقتعم ناكو .هرفنو ٠١

 هتلاقع لوق ند لكو وه 1-0 كلذ لجا نم : لاخلا ةلزأأ أ هذه هللا ند قدا

 كلملا اذه مايا يو نيرهش كلم رصق 9) رطوتكاط ٠ .رصبق 8) ١ اكسس

 لاي ثم ُْ عن ' ناخبا علا رفاكلا ان ١ك دس 10) ) ىلا يلام رهظ

 (88”) اهجوز نم ةمرا تناكو نينس عبس نبا ةترتشا دق لباب لها نم ةأرعا
 دق ناكو نيرفاكلا سوغايشاو ساقربا دقتع» ىلع هدقتعم ناكو سوءافيس وعدملا

 يلاثلاو .رارسالا رق مهدحأ تقل ا ناك بتك عبرا مم 11] ريثك لام 0

 1) ةاتعماتك قصت اندمأ ةلتدك هانا 51

 2) الن5لان320 70ءدطنع آ/21ةءاوممات5 (2211ةمأ م0210 . ني

 3) 5عءان ممائا15 سو.دولكا 01241115 ؟ععاتهلان5 1117:1ءانك ٠

 4) (01511218 ٠ رو) 2ءعممطأو 5ك ءعأ طدلصإ1 26#

 هرج 012 1 700 00 8) 18120 سونايلب روا ٠

 9): 8عم: سوتك اط 5. 10) نع لع 1130عأعغ ءزانكلانع طأ56غ013 ءأ

 يمل طاسدك طلع م2524 ةانعأم؟ر ءمم1 عملا مموددنمغ ءنس [نطنم طة عأ (ءعلل . 80116 ؟ه

 327-338) 51! 0015 : ١ ريثك الام 12) 001+. : اهدحا
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 تمس ١ مل يبات

 تلبث ةيكيذلل ةايمإلا نادزجواناملا ماك عبارلاو .رتافدلا باتك ثلاثلاو ٠ لبجتالا
 نا مث : ةروكذملا ىتكتلا هيلا تدآس مث. هتبرتب تدهتجاو هب تنتعاو نوعمملا يلا
 نا نعال م فان ةمسا لقن كانه سراف دالب ىلا راس مث يلام اهثروو 1) تفوت ةأرمالا

 ذيمالت ةثالث هل ناكو اسيدسق ناك هنا هيتك ضعب يف ركذو . هفيصت نمو هل ىتككلا

 : دالب كان ميو اموت ىعدي 1 ومر كال ةهحوو يدا مهنم دحاولل لاقي

 هيلا 2) وداع اموتو يدا نا مم هد ْي ةمراللةنراكو لوتنط ى 5 غرااةلاوا. ننقل

 كلذ دنع ٠ ام ملاعلا نه دحا اباقي مل اهعيذن نا انترما )يذلا كلتلاقم نا : هل الاقو

 42م لت رشع ينثا ذخت او طئاقارانلا هنا هسفن لع هع 9 ةنارصتلا كرتو ىلام ظاتغا

 ناكشنا د هدقتعم ناكوب سانلا حرم !ريثك (لضا ةنانش ءايحلاب هل حيسملا انبرب 8

 رشلا رخآلاو ريخلا اههدحا نايدق نارهرج امهمش امو ضرالاو ءامسلا تقةلخأ ام لبق نم
 تناك هساوح ةسمخ ناو . ءابالا و)با ةمساو رونلا ملاع يف ةنكسم ناكر يا رهوجو
 وه ريرشلا رهوذلا ناو٠ةيورلاو يارلاو نهذلاو رككتلاو لقعلا :يثو هدنع ةتبأث

 ملاعو ناخدلا ملاع : يثو هملاوع ةسمح يف ةملظاا ضرا يف ةنكسمو ةملظلا بحاص

 ةوادعلا تعقو تبرطضا امل ىلوسحلا ناو ٠ ةملظلا ملاعو ءاملا ملاعو حيرلا ملاعو راثلا

 ىلإ اواظو نا ىلا 6)ضنفا امنيضتمي درطف ةروصلاو ةداملاو.انلاو نيظايشلا يآ 0
 روثلا نم 7/١ يَ دخاو ميقتعا و 1 هللا مهر املف ٠روذلا ماع وه يذلا ءامسلا

 اذه ناكو ٠ حلاعاا قا نا يراملا رطضا ةتعلتبا املف ٠ ةتعاتباذ ىلوسحلا ىلا هب 8)كرو

 الو ثعب الو ةمامش 5 ارملفا ناطمشلا ن «٠ ل البا (885 جاوزلا نا دقتعد لهاا

 حبسا وس انهلاو 5 ناو ٠ ٠ هراغ 2 ىلا مج نم عاقتلمل لزع ةدآلا ناو٠ .روشل

 نساذلل هرهظا انأك ناو ٠ ةءلقع ةفطا 0 9) مسج مر نم ج ل دوحسلا هوا 1

 ٠ هل ةقمةح ال حببشلاو لاخلا يه يفلا ًايساطتفلا ة ههد ىلع - د اجعلاو تارالا نم

 1)( نان تر 2) (4011+© :|ِداغ 0

 4) 1 ل 5 0 هوا

 6)' ن0 م ل 0 امش 8) 8 12216 ىعدو

 9) 01. ا
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 حل )مرا

 .٠ سفنألا تبحاص هللا ة ةعنص ن رم حاورالا ناو. ناطيشلا ةقلخ ن د اهلك“ ذانسمالا ناو

 سوحلا ةل اقع لود ْنا هيف 95 ةلزاملاب هدقع 95 سرفغلا 5 ىلع 59 هنا م

 رونلا بحاص ةعانص نم هدسجو هحورب ناسنالا نا 1)اودقت سوحلا نال

 كلا هز موي ىفآم لأَسَف ٠ ةديدش ةدناعم ىراضتلا دئاس راض لهاجلا اذه تاو

 ناو ٠ ةينارصنلا يف 1-0 ةاعبما نم لئاسم هترضذحي ةلأسل ىراصنلا 0100 نا

 3) رظمي مل ةلأسم نع يفام هلأسف ةنيدملا كلتب ىراصنلا فقسا هل رضخا كلللا
 5 فقسالا نا م. مايا ةثالث هلاهما يف لأسف تقولا كلذ يف فتسالا اهياوج
 هماّدق رض ماعطلا تقو رضح اذا فتسالا ةداع نه ناكو . اسثك ًانيزح هلزنم ىلا

 يف فتقسالا ناو ٠ اسم فقسالا كفو ىذلا ةعيملا ف ميم ناك ىمعا فيرعض لجر

 دعصق ٠ هنع ءأذعلا رخ تل ئعالاب كلذ. ًرضاذ هله نم ءيشب دغتي مل مانالا كلت
 رأت يذلا نم هلا دق ام هيلا ىو ثلاتكلا مويلا ىف فقسالا دنع ىلا ىمعالا

 مغ يف ةنال ةّدللا كلت يف ) ءيش درك كا عسلا هملعاف ٠ ةنع 4 ) ضسغتلا كلذ

 روكذللا مغلا وه امو يدرساب كاذ باس ينفرع ؛ ىلا هل لاذ . ةهد مال نزحو

 هنا هدعواو ٠ ىلق ءاقش هديزي آلثل ةنع فارصنالا فقسالا هلأ هيف ككراشا يك

 0 ال نا | ليخلالا ْي كرما دق هللا نا علا هل لاَثُذ ةتاف دق أم هملا ل ذفش

 .يبسسبو يدب ىلع هللا ماب نوكي كجرف لاو كلذ ببس ينفرعو ينرقحت الف ادحا
 تاغشاو (89) كسفن تقاقا دقل :ىجمالا لاقف ٠ هل ينام هع فقالا ةزيخاق
 1 يلام دحتسف كلملا ىلا لخدا دعلا ْي ناك اذا لب هل ردق ال ٠ يشب كيلق

 :؛ شّجقلا اذاذ ٠بالا جيراخ كتقا اناذ كغم ىلذخف كتركت ىلع 6) صيرحو سلاح

 باولا نا كلللا اهيا: هل )لوقو كلللا ىلع لقأو ةنع ضرعاف ةلأسملا ب اج كنه ؟
 يعش رواشا ايكح يلع ةملا تسمتلا اغاو اهباوج ينع بهذي مل يلام ةلأسه ن
 و غرع قرحأو 0 0 هوانا تنكذا كلذ يف يرق

 1) (0011 . : نودقتع 21 م“ : موب 3) 001:٠ : رض

 4) 10 11 ل 306 قذب ا

 00 0 رو اسلاح 75) بنك : لقو
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 سا ايفا حن
 نع هيواحا نا 3 0 نا ىلع مم قفرتا 23 ) لازا ملف انا 1 ) داعم ل دمموي وخز

 عاف )الجر يي يع نا ىلع مهذادا تقفتتا لب اودارا الو ولع ملف لا

 اول و ري ىذلا ىمعالا نم لحح سخا م,عج يف اودي م ممل ال راسا لو

 للا ىلا تلخد اذا اناف ٠ كرما 'رمالا لوخدلا يف هل كلملا نذأب نا ىآر ناف ٠ هل

 هشيلعىمعالا ةراشا غتنألا لثتماف فام لسا كلفك أ :نا' كرلا-هللا ةودب تركز
 رظنلا هركو ةنم بّجعتف . كلذ ةملعاو كلما ىلع فقسالا لخدف : هل هللا نم ريبدتب
 لاق مث. مهيلا رظناا )اوهركيو تاهاعلا يوذ نم 4)اورياطتي سرفلا نال ىبعالا ىل

 رظنلا قرظانال كنك ذأ: ةزوك دما ةلاسملا َنَع ناوحلل'ةحاح انآ اه قس لل

 نال لوشيدلاب ىعالل نخاع نا كلأسانا ةكللملل نام لاذتف » تاعاملا ير
 يف حفل ال هناو هنأا رظنلا هركي تالا“ نا هماعل يلا ذب حا اركسأ نفل

 ناقل ةن تاه نع 6)باوج هموق دنع الو هدنع دحي ال ناك ذا هلا هلوخد

 روثلا يف نكاسلا ليلخلا ئرابلا وجم كلما اهيا: لاق مث هل اعد كلما يدب نيب ةفوقو

 رهاط لداعلا كلا نا ىسفن يف نقتم ىننال اهلبقا ىتح كدب نم ىننكمت نا ءامضلاو

 اهوانتف هدي هيلا مآسو هيلا كلما هانداف ٠ةرعدلا (89”) باجتسم ماو سفنلا
 لداعلا كلما امماذ هب دب طاض وهو كليات 2 مث هي هيلمع ىلع اهعضو 2 اهلسقو ىكالا

 )كوت ام كافاننلح راس ىلع ةعشرلا ةلزكملا 6 تأ د6 ةَنمدق ىذلا انه يلام لاه

 يلاماي لوقت اذام : يلا كلما لاقف . اهل عناصاا وه نمو ةلءلحلا ةلضافلا هذه كلامي نع

 ا ال ل عالا هل لات 0 يه :يفام ل امو هذه ينمع يف

 عن اصلا وه نم هدسو ءاضعا نم ول 8-5 يه يللا هئدع نع لب كل 9 0-10 ةلالج

 دادسحلالا نا نا دمتعي ناك هيعسو يلا نإل هدف عم ريغ أهف لوه ىلا ف | ذه ملف“ + ارش

 آ1) ( : داعم 2 ©ه.: لّزَأ ملف 1) 00::.: لحرب

 4) (00:*. : نو رياطت 5) 000115. : نوهر 41 515 16215 0١

 "11 . جار 8) 1696601312 م1150 : لوقي أم

 9) 000171. : وضع
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 ناليه بس اماف ٠ رولا بحاص ةعنص نم حاورالا ناو ةماظاا بحاص ةعنص نم

 حاورالا نا نود._ةتعي سون ١ نال سرآلا دةتع» ىلع هنا هيلع هوم اع هيلا كلما
 دنعف ٠ ةماظلا هلا ةعند كلنيع نا :كلملل ىلام لاف ١ روثلا هلا ةءنص نم داسجالاو

 رثاس ىلع كتمدق دتو يدل أطت تناو كد قتعم اذه كيو اي : كلملا ُهل لاق كلذ
 الو يد_تعم دحجا :٠١ يلام هل لاتق ٠ يدقتع» ىلع كدقتعم نا تةدوو يماوخ ه

 اح يلاءدلج خاب نا تتولا ىماذ . ينء.دان يذلا (ىتا)ق'الخلا ةرثك كاذب دسفا

 1) هوبا دنع محلا هسفن تيهذو تاتيلا بقا تامو كلذك ناكو بلصيو
 ناطيشلا

 هنبا 3) سويدابيط ٠ نيتنس كله رمديق سوراق نيس تس كلل« رصيق 2)سوربا
- 

 |هزق ؟)نيسيدقلا ءادهشلا اودوشتسا هماا يلو نيتلس هوخا 4) سويراف ٠ نيتاس كل« .

 "0001 الل ةايظاويعضاخو ةتاضلج قمن لب هؤناب.نلدلو ةيضوزت يف نسونانمادو
 اورضحغ. هءورب ءامطالا 7)عيطتست ماف ههجو يف 6)قاربلا ُهَمْط ةيهرر ىلا هلوخدو سرفلل
 هذه تّتو 9) مهيدي ىلع هاورب ناكو سونايمادو امزق 8) نيسيد#لا هال'وه هيلا
 10) مهتداهش تقر نييدقلا اواتقف مهديبع اوذفنا ءامطالا ناو ةببجعلا
 كاملا راص هككللم ن٠ نينس عبرا يىفو .٠ ةنس نيرشعو نينثا سونام تاكو بد ١6

 عم ريثك باقعو ةريثك نازحا نينمؤوملا لانو 11) نيلوكرالا (905) سونامميسكم

 ناو .٠ : 2| اوصخي ال ني ريثك نيسيدق اود هشتسا هرصع يفو ٠ يظع < ا

 فورعلا اطول هتثبا جوزاو 51) نياوكرالا سونايميسككلا هتنبا جوزا سونايتلكويد

 ؟ )ها -.: هينا 2) 18.6 .

 3) 01111 من111 40111-271/11161 4) 1686 سوئيراو 2

 5) (20:5.: ناسدقلا ناديهشلا دهشتسا و 0ع طقع (نهووم 2ع ءأ 10221281 2

 مماعت معو 52مءامزرن1 (01ع 1 لانأ11 ٠)

 6) 1"ه,6ع 1عععملا3م2 قا ربلا ممم ناكربلا 27ء1ل41115 5

 7) ©0011 . : ع.طتسا 8) (0:. : ناسدقلا ناذه هلا سذ>ف

 9) 0006. : امجدب 10) (001: . : اةداهش 11) 11 . ء . 1/10317111811115 < ه

 0010101011 12) 4 ال نور هوت دق 52-7

 ا حر رس هع

 ةسح

 ويسب 7٠ج



 هد ا١ؤا١ ادع

 اكلم هامسروا حرشلا اذه يف هركذ مدقلا كلمملا لمؤيبلكا ةةقزا باد وطعم ١

 . كلا فيه نال _2) ةرضقلا نجا ورم ا نيلوألا مهئاسنل مهكرت دعب ضيا زينت

 سفوناشاكويد 4) عيشرلا كلما ىقتعا ةنس نيرشع دعبو ٠ نامزلا 3) كلت يف مس

 5) نيلوكرالا سونايميسكم دب اهعيمج ةككلمملا تراصو ٠ ةنع روهشملا كالهلاب كلاملا نع

 يحبللا ىلا بهذو ةتوم رشا رخآلا تام مث ه

 7) دعب اوكلم 6) نويرالغالا سونا.بسككمو 1) رضخالاب توعنملا اطسنوق

 لم نيوكرالا سونايميسكم نا مث ٠ نيدس عستت . سون ارميسكسمو سونا .ةاكويد

 ةعكاطنا ىلع 10) نوريباسو قرشملا ىلع هبا 9) سميسكتم 8) مهدحا نيرصيق

 ردكص ورح اهب هل ناكو ةينالالا دالسب رفظ ةناف رضخالا اطسنوق ماو ٠ برغلا

 م | نم ُهَل ناكو اكلم ةناليه نبا يظعلا نيطنطسق هنبا راصو تام م 15

 وبا 12) سومتالظو نالويو والغواباو سوئيطنطسق 1 )وخأ نينا ةروذواث ىرخا

 رصيق راص يذلا سويئاءلظ

 . نيلوكزالا سونايميسكم 13)وبا سويتنسكم ميلع اوككلم ةيمورب دنملا نا مث

 مه ةناليه نبا ريركلا نيطنطسق 15) وبا اطسنوق دعب اوراص 14) يذلا كولملاف

- 
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 نوراباسو هانا 16) قيس نويرالغالا قوالب فكم مهنم : ةسجح اه

 1) 11. . (201151411:11115 01115]17(  ( 3. هوؤوي 1"اهانأالك)»

 20 5 ءموان5 0طوءانمال5 ءوأ ءاك 28316013 121111161011103 ٠

 3) نه: . : كلذ ز 1011م 0 تلي م10 مهتقش

 4) 170 53/1122 سس 15

 5؟) 11 . ء . 8/هدأ711 410115 1167 عال] عكر اك 5اق 0 ٠.013

 .١)6 11:6 021125 7 : اكلم 8) (.06*. :اهدحا

 9) 1آ6ع6ع س 0 11/026111 1115 ٠ 10): 116 5مم اي ام

 111 ماجا م نورا نون

 12) طتاتلوو بهدقافمأتلل تنط]معأا ءء'1ع00052 70عدغ طات70مأاات5 ( ] ةءر 22 )

 102111101111114 7111111111, 20111011111111 أ ا "6

 13) آ68ععم0ان12 نبا 10000 قيل 15) 01.4 ىف

  1/]011111110 14٠كعاخن؟ 1ع )16



 ها

 سوينيكيل هضوع ريصو نوريباسا سوشتاسكم 1 م ٠ نونيطنطسقو نونامميسكسمو

 نيطنطسق جوزت مث. هبا نم ريمكلا نيطنطسق تخا ةنيطئطسق جوز وهو اكلم .
 تناك اقّنس اهنال هداّعاو هناميا لبق كلذو ةروذوأث هبا ةأرعا تخا ريمكلا اذه
 برااب ةككلمملا يف هتيفر ىلع بّآغتِي مهنم ًالك ناكو ٠ اًءيج اوكلمو اذكه مه

 ديدّشلا ه

 ىلع 2)قافنلاب ةيمورب 1)يذلا شويما ةفاكو ءاسؤرلا عم بتر نيطنطسق نا مث
 اًدع و )م اظ مشاغ قساف ناك هنإل ةضغبت اهلك ايندلا نا ملع (907) ةنال سويتلسكم

 خيسلا عوسي انهلاو ابر بيلص دينا بيلصلا ةمالع ترهظ ررمالا هذه لالخ يفو

 هرونب ةيحانلا كلت ةفاكو دنلا تالظو راهنلا نم تاعاس تسل كلذو ءامسلا يف

 . بلعتو كءادعا رهقت اذهب» بفكاوكلاب 6-2 هنلعو ًاميظع ءامض ءاضا هرون نال ٠

 الثاق ةليللا كلت يف نيطنطسقل ميسملا عوسي انديسو انبد رهظ مث.«كمواقب نم لك
 اناو نيروظنم ريغلاو ني روظنملا ءادعالا رهقت اهب يذلا ةمالعلا هده لاثت عنصا : هل

 . مركملا ابمسا ىلع نوكت اهل ةندمع هادلا مرهج ل ايلسلإلا ينام قوت

 رئاس نم ا بهذ ببراص هل 70 نا سما همون نم نيطنطسق ظقيتسا املف

 كلذ اي وك نا ىماو ٠ هل ربظ امسح رجلا ةليزلا ةيلاغلا ةعركلا راجحالا

 برا ىذم هنأ م بورما ْف ميمادق 7 مدقتو ركسعلا يف دنجلا مادق بيلصلا

 قوف اودعصف نيبراه | وأود هعم ناك نمد وه رسكناو روك ذملا هد ملف سوكتنسكم

 نا م٠ مهلك اوقرغو ةناحبس هللا ةوب رسملا كلذ مهي فسختاف ةيمور رهث ىلع رسج
 ةسبلغلا جات لماح وهو نيطنطسق داعو سويتنسكم رش نم اوصلخ ةيمور لها

 هل نيدناعملا عيد هتوقب ربقو ميرككلا بلصلا ةمالعب دنملا ةفاك عم احرف اجبتبم ٠

 مورلا كولم عيمجا نم

 ةناثلا ةنسلا يف اهب ابايلا 4)وناطالام مايا يي ةيمورب راص نورشعلاو نماثلا عمجلا

 ١ 82 -.: نا ا ا ف م مام
 3) ©01+. : اًملاظ امشاغ اًقساف

 4) دزذع ءمهءات مانا عذأ هماتتعت 5. الاعاءارأهلأك 2م. ني



 سل |وس دس 3

 2)اواكتك لجا نم 1 ) اوطالا 0 اذه عمجي نا صأو هو نيطنطسق ا 0

 نيطئطسق كللظران كلذ لالخ يلو ٠ ةراكي ةقفاسالا عبج ةعمز ةئجاطرق 5 تف 1

 ,...فرشلادالب لا 0
 2)اوناكيليك ىلع ةنجاطرتب يس عبجما اذهراص نورشعلاو عساتلا عمجما ع

 ناحو . امندتسمإم ادام ةفقاسالا ترذحاو ملبق 7 ىذلا عمجما اند 6 0

 4 1 ةم# ي ىه 4)يذلا 3 ةسونارتس كوركرما سيدقلا ان>وب عمجلا اذه ىف 00 01

 ةرب وا

 5 تففقسألا نيب اكرم يدد ىلع 5 ةيطالغ ةركنا يف راص نوتالثلا سدقملا عمجم ا

 اوعضوو 0 ب 010 رمال هتحصو 6) يلارصيقلا سوالوةير خا ةعمو ٠

 امسح ب درا م, اتقي ةبوتلا ىلا مهتدوع دنع اياطخلا يف نيطقاسلا لاشننا مسرب نينارق ٠5

 7]مظع حرف ناةر هاطلا هلمكا يي هب قطن امو هلسرو هنايدنا هاوفا ىلع هلوذ هب مدقت

 8) نوحاتجي 1 اًميدص نيعساو ةعست نم لضفا بوت دءاو رىطاج ءاينلا ف 33

 ١ ةبوتلا لبا

 . اًقّقسا نورشعو ةثالث سطنبلا ةيراسبقب عمشجا نوثالثلاو يداحلا عمجم لا
2 

 مانصالل حب لب نم م لحا ن 0 1ه)ادنناو 3 اوعضوو 9| 8 أ سوما اطرف م سؤرملا ناكو ١ ع ش

 ةروك دما نيناوقلا ةكيصتل دق أم 0 .٠ ناثوالا حئابذ ن ل وا سّجتسو ْش

 1) 8 اوظالا . هع 1ماعملآ6 (بهصعاا1 نتن كانانمعمدع اص 11129 (1/[ةصقأو

 1, 1270), ؟ع] ءاندص ةكنعاونعمدع ةسنم نطغانأ 304 (150 . 16, 463)

 2) 2010 مانا 20200 ةعأأان1 0ع (رجامعنو (ر 212 علما ع2ق1 5ع0[عمت عم1560-

 مهاعم ةصطت عد ننعم 020 اوناكييك (ععاانمبرت ؟0ءهغ ( نر“. !لادصعأ 11, 407 م٠ 1

 463) )]) 8 هلونئاربس و 0011186 ةسوقاريس 3111061154. .٠

 4) (61:. : ىلا 5د) ىةعاو (نهدعأأا1 كعب ةتأ امكن عماعذ ةما10 1[ة51 0

 538-313) : 6) 18أ دنصخ الاستاند ملتاعزا ةئانلخ عا 4و7 101ه115 ا( 0

 طواوءأأ هن. 2 7) 0018 . : اميظع اح وي ا 8):. و0: : اوجاَمي ِ ١

 9) آ0ع بهمعنلاو 5[عمءةع5وومعموأ ءزانذواتع م122510ع 71م1: همماعع الآومؤأ56

 (551-11,539) 10) 001+. :نيناوق

 مب



 د بيكو مي رنيتككبا عادم 2 را 0-2
 "0 ال 4 2

 اد اأةؤ4 اح

 خرفثا فقسا سويثال« لجا نم ىمظعلا ةيردنككسالاب نوثالثلاو يلاثا عمجما

 سيدقلا انوبا ناكو ٠ 1) ةريثك تارثعو ةسجنلا ميئابذلاو حيبقلا هعياصو ديعصلاب يذلا

 0 ةسنككلا نه هدعباو سامثلا سويرال عمم دق يلاردءكسالا سرطب ديهشلا

 )7 ةّيازالا هللا ةملك حيا عوسي ابد نا لوقي ناك هنال٠ ئدرلا هدقتع» لجا نم
 ناو٠ بالا هللا نبا 2)نوكي مل ءايشالا نم :يش نوكي نالبق هناو رخآ رهوج نم

 نياثاملاو هبزح نمو ذ مدقلا نحسلا ىف فقسالا سودالم ناكو ةمزحا سرطب رايلا

 كلل نما 3) نيدراولا دنا هسح نا امل نجسلا يف سرطب وبا ناك [لو٠ ةعم

 سمتلاز ةيردئكسالاب ةنهكلا ىلا سوبرا 4) رح هتداهت بسب سونايتاكو يد

 0١ 1 نوسلا لخاذ يف هواأسو ةنبكلا 5) اومدقتف ٠ سيدقلا هيف اولأسي نا مرنم

 ةنعالا تحن نوكيو سوير نوعام 7 نولأ 3 سويرا لَجا نم ويدل لالا يونا 3
 ادج كلذا اونزحو سيدقلا بضغ ةنهكلا ىلع بعصف ٠ ةرخآلاو ايندلا يف مرلاو
 مهنزح سيدقلا ملع الف ءانبر حيسملا لجال [أ لئالق رمابا ىلا هلا 0 امسالو

 لجا نم ةءناغلا هذه ىلا باقاا يس اق يننا ءانحالا يدالوا اب ١ ام ال مه لاق

 ملعا مل يلصا 7 )عاق تنك ام دنع ةيالا هذه يف يننا 00 6) قح٠ 0

 3ع يقنثا نبا يد 0 يل رهظ لق دحلا ل حبس | عوسل (91) رولا ١6

 يذلا نم يدّيساب : هل تلقو 10) افخم 9)اناو هل تدجسف .٠ 8) ًافوةشم ةوثو ةئس

 ينزف يذلا يقردتل دحاملا لهاملا سويزآ وه: لاقو يلا هعصاب ًامواف ٠ كدرق قش
 نا مث ٠ اًريثك هلجا ع نم ينرّذح دقو . يتسينك يف ةليقت ال نا كمصوا اناو يلا نم

 نا رذحاف يدعب كري رطملا كنا : هل لاقو سواليشرا ىلا تفتلا سيدقلا 2

 1) 111غ ءوأ 14ء]ء[ة115 ءمأذ ءممانؤ (2) خيفتا 5ءال آر ءمموأآأ5 10016 50301014 0101 7 .

 ذم ىتل] عدم لمد 52006 دصمأ 306 لدم 205 ؟نأأ (ا8/1ةصقأر طآر 407 و 1 ع0001عأم

 ركل. 8,1.8-) 2( ©6015 . : نكي ل

 3) 00. : نودراولا دنحلا ةساخ اك ذأ 201600777: ريش

 0 : مدقتف 868-64 5 ع 7: 0 : عاق

 8) (00 ف 9) ةى: ناو 10) 001+ . : فئاخ "6



 ب06

 ع 3 3 2560 5 د

 ا حورأا نك ٍِظ ترموا اك مكترذحو تثت.مدق لدقو سوبرا لمعت

 ٠ اكريرطب هلع 1 سوالسرا راصو 2م ةراامسلا .ماياب كعب مف سيدقلا ْنا 5

 ناو ٠ هيلع ةالصلا ع يذلا وهو ةدايشلا سراب سيدعقلا 4 ل موي ْي كلذو

 ره اطلا همهدب تضتخ وهو س رطب نسل ل قع ْن< 2( نور وذ ومالا ١ وعز ةنيكلا

 ديعاو :لوقلا هب ملت ايك هيلع ىَّلصو 3) كريرطب هوريصو سواليشرال هوسنلو *
 انحونو نمدسالا سويئالام_نآ مدل ه3 : قرع سيدقلا قع : ,ثوروفومالا ٠
 نا ىلا كري قاطقلا شوال ةيالركا ولأي اولي ل 4) ) نويفلا 2 يتلا نارا فقلشا 3

 6 ةردئكسالاب ةسدقملا ةسينكلل ين وعفرو ادق فانز ةسنكلا قى نسوي ل لبق
 مّلظعمل هدلسعب راص 2 روهس "اي لعق كريرطبلا سوال شرا ا 3 3 !١

 ظن / ذا دجاملا رفاكللا 1 نيويردل لوو باسل سوالسرال طقفساو سوردنسكلا 3

 ماقا سردنسكلا معلا نا ُن 2 لولا م. مدقن 5 00 7) انوبا هملعم ة ةّمصو ظ ّ

 ةسنكلا| ىلع 0 اعم نوكت 8 5 ا كلا 0 كلذ ة ةّجص نيعللا نسون

 نا م هددرل م أوم لمعي امك 0 بأ 3 تح نيمعالا ناكو انف الر ةسارلا

 ب
5 

 سودنودكاو امنان اح بدجو 9 ريو جاعزا ةسلم 4 عزا نيمللا نس 0 5

 ةسينك نم مهدعباو لطابلا «ميلعتب ةريثك ةعامج لضاو. 12)نالاثو 10)ناسامشلا
 سردنسكلا اماف . سردن كلا ىلع (92) ١)2: ريثكح رخأ اموق ةعمراصو٠هللا 0

 يف اوثيلو مهتلالض نم !ودوعب ملف ةيلوسرلا سقط ىلا اودوعبل | ريثك ميظعوف ميظعلا
 ث

 مك .:

 راتخلا كلما ريبكلا نيطئطسق ؟ذن نا ةرورضلا انتمزلا انهم ىلا انمبتنا دق ذاذ 0

 1( 17هعواس» كعارف]] 0ص دود كت" ءتوألا5 . 2) ل عم نام 06 عروإ 56 ش

 طولا ميم )3  00, . : كري رطب 2 4) !اوصحعم اتكطتو ذه '1طعط310ع.
 57 : هنالأ اسي الازني مل 6) عع مع ءدابصصتممت ؟116انانه0أ 115 ةكعطت]ا ع

 اعز 115 ذاندأ لان 12123 2261ةماانك 0ع 308[ عم036ع ءاتل. (7 (رمز1. :اشبا

 9) 0 درب م 0 سك احاعزإ 10) : نيسامشلا - 32

 09 31 0 13126 .٠ 12) : نوؤنك نورخا موك 5



 اس ا1وؤد دع

 اطسنوق وعدملا ! )هوبا ْنَع لوقلا مدقت دقو .هدلومو هو فكو ةناليه هم و هللا نم . 8 32 4

 0 ناو 57 مدسقت يدلا كلاما 2)سويدولك ١ نبا رضخالاب توعنملا

 مهتلسك ىلوالا هشجوز كرث نا دعب 4) رصيق همدقو هتثبا هجوزا 3) ن ويلوكرالا
 ىضم ميلع هترضنو هل ىرج امو ةنالالا ىلا هيضم دعب اطسنوق اذه ناو مهسومأ

 هيلا قاتشت ام ىلا قاتشا هناو ٠ اهلاءعاو 3 ةثدع لزتو قرشملا دالب ىلا اذا 3

 000 و 5) اسنو امسح وذ نوكت ةارماندارا مييأاهأ مهمدع دنع لاجرلا

 ةّلم ىلع يمهو ٠ ةفرعمو بدا 7)وذ امناو 6) اسنو 5 يوذ ن م ةفمضعو ةكراسم

 تدمع دق ةئمأوملا ةآرمالا هذه ثزاكو . كتقذر كولا مهدبطضت 8) يذلا نييحبسملا

 ةسدقملا تكلا ةءارق ةنم ضيع اها كما 9) اكسسورب يدي ىلع تنماو

 اوديري ملف ٠اهيدلاو نم اهيطخ كلذ كللملا اطسنوق عمس ام دنعذ ٠ ل ضافلا ةربسلاو

 اك امنا لجال اهابا هاجوزاف ٠ ا رهق اها كلملا باصتغا نم 10) اوفوحو كلذ

 كلذو ادد ع امرغم ناك - ةدننتع تبظحو امم لخدو ٠ اهنع 5 نع 11) ءافعض

 ةثاليه اهثم تناكيقلا ةيرتلاو ٠ اهريغو رومالا ملع همسا لج هل نال هللا هديري رمال
 13) حرفو ةجبب اهم دادزاو ٠ امالغ هل تدلوف ةهنم تقلع اهن ءاو . 12]ر 0

 ًاغنو مالغلا يلرو

 ال2 هلا كالاراص ىتح ليتتلا الا ةتالبه جوز رضيقلا اظسنوق ثساي لو
 ىلع ودملاو ةَّلعلا ةمزال ةًئاص ةيلصم ةناليه ةكلملا تناكو ٠ ىضم امف لوقلا مدقت
 (925) مظعلا بركلا كلذو داهللا برلا عفر نيللا كلذ يفو ..ساالا رئاس

 ءءء
 أىإ

 درع

 ْ ملاعا ءاضقنا ىلا مسرع نوكي هنا 14) مهدعوا أمسح نينمأوملا ع ناح يذلا

 -_م
 1) 6012. : هيبآ 2) 526ه سورواكا 0110115. 3) 18.6. 9

 4 ©6011. : اًاسهبق 5) (0. :ربساو تح تاذإ20260) 00: :تاوذ ن

 بسنلاو بسحلا 7) 001:١ : تاذ 8) 001+ . : نيذلا

 9]) 101566 ىمرب 10) 1. :افوختو . ناهي ب

 11) 01+ دي 2) آ0ع 812(هأز1115 5 . 21ءاعم#ع 710ع ةشعأد 530ه-

 اهءنصتر 0 . 11 كانوانكأأ ٠ 1 و احرفو 14) 011. : مهدعو ١



 دع ذر عنحح

 ٠ ةديدش 0 مهكوامو ممالا نم مهلا دو ىذم امف اوناححو ٠ منع ناخت الو

 مزز فا ةقسعن واكو م. الهو مهئانف ىلع نيصيرح ةرذكلا كولملا 5) اوناكو

 راهطالا لسرلا ندل نع دخلا يذلا ن اعالا ىلع نوعمتو نودادزيو اريثك نوب

 كلذ ىلا مييلع اناه نام حا كس د لو ٠نامالا يف فلخ مي نينثا نيب نك ٠ لو

 ةنالمه نبا كيا نيطنطسق ىلا ءاللاو نازحالا نم م ناك امو نامزلاو تقولا ٠

 دق يك 00 نيعللا سلبا قار لق هلامعا رثاس يف هللا ن< ريبدتب ةيواهرلا

 ١ ج4 ع

 ف

 ٠ مف 2) اودداضتق ٠ 92 ةشئالاو ثءشلا نينمؤأا نيب ىقلأ تاطب دق ةتلم>و نحو 0

 ترثكو ٠ لمرلا دعك نيفل خلا ددع راصف 3) ديدش فالح نايالا يف اونلتخاو مهني 1
 ةيوقتب نيفلاخلا ةوق تناك -5) نيفلاخملا اضيا اونو مهتفقاساو اد )تفر
 واريتك ناؤز ةعرزم يف ةطنالا ةمح لثم اوراص ىّتح ناءالا لها صقنو ٠ مه كولا ١٠

 كو طسو ْ ةدروك

 ةيحلالا ةسدقلا ةسينكلا بتك تقرحأ نا ىلا دوقملاو بئاصلا مهننب لزت مو
 .6)هيراوحو برلا دنمالثنانل اتددح ىلا كسلا كلت تلطبو : اهتم صقنو اهض ٠

 حرشلا 7)هميف لاطل تدتكتول ةريثك للم ىلا اومّسقنت مهنا مث .اهريغ اهدعب ثدحو
 باتك يف ةعوضوملا ةنماثلا ةلاسرلا يف اهاك ةروكذم ةّلم نيعبس نم 8)فينا كذلاو

 تح ةدشو كنض يف ناوا لكو نامزلا كلذ يف 0)اوناكنيدموملا اماف )١9 سدئميلكا

 ةريثك نيس ةفرشلا ةيدسلا ةانعالا تلطعأو ةسدقلا ةسنكلا كلذ لجال ثلا
 يف َنيبارتلا 12) نوَسَدُمَو توبسلا يناودنع نأ 11) نتمارلا احتل تح كر

 روصنملا نيطنطسق كلم نا ىلا رافكتلا نم ةفيخو ةبيه لزانملا يف 13)نوبرقتيو يلا

 1 642: : ناكو 0-20 زوذامف 15+ فيك يال قالا

 4 0046 نوم وكلا انك ف 5) 0011. : نوفلاخملا اننا

 6) 6 و 622-20: -ةاهيف مز منه ا

 9) 281 .ع. أم م5عا100ء1ع20عمأ1215 0م611ان5 .

 10) 2012 :ةوناكفا ٠ مر وتم ىملا 11) كح : نونمأوملا

 12١ 08+: :اَوطدََو 17) ت02 او رقتيو "0



 كا دور د

 اهتم ةّده يف ةناليه ةكراملا هذه تناكر . اهكذ مقل ةيواهرلا ةكرامملا ةنالمه نبا

 2 ناثوالا ةدامع يف هكامما ةرثكت ناءالا ىلا هب لبقت (98”) ردعتالا اهلجر اطسنوقل

 الالات نينمارلا 0 ةحدلاو )ءاديلل كا ملل اهرقتوب هت تناك اهنا ل
 3 اوناك كواملا كئالوا نال ٠ هلق نيمدقتملا كاولملا لعفك هور ع مهري ال نا هع

 ْ مه رَحَم ةضاحو متكلم تف نيذلا ىراصتلا كالها ْ - ن2 ةزاوفص دق ©

 د مب :اعا ىلع مه اوماقا نا ةتاوملا يف ةسائرو ةزطاسلا ّئ ةرمو ةحرد مهدنع

 ةءور ةنبدع نيروهم ةينالع نوادي د مهتودبد مهلاوعا 5 حعسمملاب اورثكي

 رت اهلعب ةافو دعب ردقت ةناله نكت 5 كواملا نع ءافاخلاو ةالولا ةرضحب اهريغو

 هال ٠ ةقئارالا رم 1 3 ةدهو هياع ةفرخ نامالا ن هم 3| يس نيطئطسق اهنءال

 دع
 هيدمسإ كلهتف امك ىلع ردشي ال 0 هيلا يث هس ل 32 ذئموب ناك .

 0 مودلاو ةالصلا ميدو هودحو هللا حداض: نب ري تاكداما ريغ: .ا دك 23

 هئرحو هف رعت يفو هتسنك ماسظن' حاصي ن 1 يفار دامو المل هللا ىليا عرضتلاو ةقدصلا

 تناك ءيش هيف نا حلاص لجرب عمسل ام ثدحو ٠ قأا لمسسو ميةتسلا ناءالا ىلا
 ] , ناهالا هللا ةقزري ىتح كلملل ءاعدلا يف هيلا لست هلجار

 ْنأ ةنئارصتلا ىلا هل وحتو اهنبا ءاده لجا نم اًرذن اهسفن ىلع ترذنا تنكو 31١

 ؟)يذلا ةسدقملا 4)تاراثالا لكينيتو اهب يلصتو ةسدقملا يلشروا ةنيدم ىلا ردحنت

 هيف لكأ عضومو ةجاملاو ةايللا يطعم يبحلا ربقلاو دسملاب اهيف يشملاب برلا بلت
 ءامسلا ىلا هه دعص ثيحو دلو ثسحو عومجلا حرس ثيحو ٠ هذيمال عم حيصفلا

 ديلا بيلصلا هلل رهظ ام دنع ركذلا هب مدقت دق ام نيطئطسق ىما نه ناكو
 الكا ةمه هل 6)نوكت مل رصنتو مَقتسلا نيدلا يف معلا نيطئطسق لخد اه دنءو
 امسحو ٠ نينهاوملا نع 7)مهزعاو ةنطلسلا بتارع ند ناثوالا دانعو دوهيلا طاقسا
 ' الجر تفداصو 8)مايا ميلشرواب تناك ةناله ةيدقلا ةككالا نا (98) لوقلا مدقت

-_ 

 1) ©ه: . : يدم 2) 8:اوفرصا 70-6066 0

 4) 8 : تاراثالا 5) ©6026. : ينلا 6 0 :
 00 7 01 : 4 زعو . 08) 0. : امانا 16



 ل ل 0-7

 نسرفلا تمرح ل نانو + سردحكسأالا هل لاب ايدق رثمم دألب ةفقاسأ نه ]1
 ناكو ٠ ةئيدملا فّسا تام نا ىلا سدّقملا تدملل لجرأا اذه بره دق 2) اهو.سو رصأ

 . 4() ريك ةلزنع مهدنع هتَّنعو هلقعو اضف لجال ةئيدلا لها 3) هرذخا دق روكذملا اذه
 كلذر ١ ارب دم 5)هومست ن“ مه قفتِي نيح ىلا مكاو رظنلا يف مباع [ انتوا

 امس سَ نيفااخملا هساب 0 ةم.ةدسملا ةنايدلل هنيمحو هحالصا ْي ةمغر مييف ناك

 ىلا تدزو 1 ةسدقلا ةنالمه ةكلملا تناكو ٠ . حلت تأجل ةليو اغلا لكما ةمعش

 م ةندقلا 6]تاراقالا تيا 1 مدقت أوسح ةترذنا ام مال ةنيدملا

 يف ىَلصت تناكو . غامياو كلملا مابا يف ةعيسلا هلل 0 و ةفرشلا ةثايدلا ىلا اهئبا

 ةروك ذل نك امالا هان ف تادتا مث م لوألا اهرذدت هل 7) تيفواف ةفررشلا نك امالا

 8) ةضفلاب ضعب اهلحتو ةرخافلا ةيانملا كلت ينبت اهآر الف .روكذملا فقسالا ةروشم ٠

 اذه ام: انك لاق عاملا يلاغل | ىلثنلاو ةزيمشلا رهاوطاو ةعركلا ةراحااو بهذدلاو

 نوتكسيو راك ءاثخ سانا يفأت لاق نامز دعب يفو ةيزا ةّمهلاو ريثكلا للا
 ةضفلا بلط يف ضرالا نوبلقيو نوشّتفيو ٠ مهنيد وحنك اهب نوُأضيو نكامالا هذه
 ينت< ناو ٠ اهلبقي ىلدتت نا ةئيزلا كلتب 9) ينت اه ضوع بجاولا نكحو بهذلاو .

 اذه يف 11) نيفل ا دق نم مثددع ىصخيال 10) يذلا سانلا سوفن نايس 6

 هللا برق نع ءابرغ مهو راصو 1 ءوسو ةلطاملا ميليواقاو مهدقتعم ءوسب نامزلا

 أمف رظناا 2 12) ديدش عرضت اهبلا عرضت و 20 ظعاوع اهظعو هنا مو رادو

 نم اهل رهظ امل امسالو ميظع ريبك عقوم اهدنع همالكل عقوف ٠ اسهيلا هب راشا

 نيدل هندلغو ةسدقألا رومألا هَ هتناور هن رغو 14 هتنيبش تقرت نحو هئدو 13) هاكن

 تنقسم مش. مح تح سدس تيسمسكتم ع ا ا هيلع ست 6 ىشدسسشسسعلبلب هه سششتء 222

 19 ن1 2) ]06 ]طوع ء>ما1عم261006 ءعزئووعانمال 12 2489م0 * ١

 (30عاأ 1 ٠ 10002 ع 4) 011: . : ةريبح

 5) 6 ةو6.: هنومستم 6) 8:تاراشالا 7) ته: تفراف 6) 8:ةشقلا

 9) 00425 ق١ 10)+ (ر ٠ : نيذلا 11) نوفلا>ملا
. 3 

 12) (01:. :اديدُش اعارضن ,

 13) (0011 . : هئاكب 14) 10166 1عمعم4لان2 هتبدش 56



 3-3 آء

 ا

 هديري ال كلذ عيمجو ة ةقفاوملا هاب كلذ اهءاجو مقتسملا هللا نيد ةدارصنلا 94

 باسبإ ةيردنكسالا ةئدع يعذ رهاط عمج عمتجا نا نيللا كلذ قفاوو ٠ ىلاعت هللا

 1) هموقو ثيبلا سويرآ
 ةفقاسالا نم تش ءازجا سدقملا عمجملا اذه يف عمتجا نوثالثلاو ثلاثلا عمجملا

 كربيرطبلا يرتسمك الا ملظعملا ناك ام اوعئمو اومرحاو رضاحخلا تقولا يف نيدوجحوملا

 نا مث.ةسدقملا ةسئكلا نيفلاخمللو 2)نييصاعلا موقلا نم مهءرحاو مبعنم دق ٍدئموي

 ٍدئموي ةفورعملا 3)سلاوب اوعمتجي نا سردثسكألا مظعلا هب سما عمجلا اذه مات

 .نالتراو ٠ رخا ساليشاو .نوينارواو ٠ نيعللا سوبرا ىلع مرملا اورهشد ناو مويفلاب
 4) نويذاللاو . رخا سوبراو ٠ نوانيمو ٠ نو.لوباو ٠ سويكولو

 ندم سمخلاو ةيبول ىلا ةنقاسالا ءالنوه 5)اوبتك هتابثاو عمجملا قيقحت دعب مث
 ىلاو ةنيطنطسقلا ةنيدم ىلاو 6) مهتيقب سايكو دايكو ٠ سايككو ٠ سامرش : مهو

 ىلا مث 7٠)هب هولمع امو هل ىرجام ى يىحتشي د وهو ىديموقينلا سوي اسفا سردنكسالا

 هللا ةسنكح ىلع اوبصعت مهنا مث: 8)ينيطسلفلا سويرآ ضيا داقتعالاو ممالاب ههبش

 . اوحتف امدنع مهيف مسجتف نكاسمو لكايه هل مهدجو لالا سيلبا نا مث ةسدقملا
 ٠ اعيج هل مهتقفاومو مهتداراب مهيف نكسف»٠ ٠ مهراكفا هل وتدل ف :هذ هل

 ىأر الف ٠ ءيشب عفتني ملف ةسدقلا هلل 1 و

 هب مهتأ يدلا ناو مولظم هنأ لعجف اًمعْضم ةرخالا يف ةمجوتسا يذلا ةمزحو كلذ

 دعب هدقتعم ىلع هوقباط دق موق عم ةينيطنطسقلا ةنيدم ىلا راس مث 9)طق هب نكي مل

 1) (هم1ع# 0ع طقع 0 113م51 (لل» 557)

 2) 60016. : نيصاعلا 7] ادا

 3) آلئطو طورت متتالتط1 77ملءع ؟0ءدطتع زو ل16عطوغتع هآتصت 475111065

 4) 1ع طلو ةعأأ 1201401طانذ 710 ![دصقأ(]]1, و 5-59 62), 1156. 50عمهأ15 (آ, 64)و

 ظمامطقم., ([1225عو. آ1آك15.) 5) 07. : 2-06 6) ةكوصحأمو ط2عع 01423

 71021 7) طمعءات5 15 مع7معئ32 3 5021 م10115ا05 1134115 5غ, 118 انأ

 5605115 0 2مم28عوغم 8) 5ءءسملتناند طاتلع ثمان 12عمم1 0116 142051 (طلر 5 62)

 9) [1مامءدأ# هع الع 221 ءع 5عمأعمأا# .



 0م وا

 اًدج 2) ريثك ةفقاسا ىلاو ضيا هلوقب 1) اولوقي مهنا ملم نا. ناككم لكلا هتيتاكم
 دق ةيردنكسالاب ابا لا سردتسكالا نا كلملا نيطئنطسقل اكشو ملظتو هبزح نم

 بجاو ريغب اه ىمال املظ مكتحلا يف هيلع َز] ءاج
 اهنبا نمئوملا كلملا ىلا (94) درو دق ةناليه ةككلملا باتك نا كلذ قفاوو ش

 .هكذ مدا فقسالا اهل ءاكح امو ديدجتلاو 4) ةياثبلا نم هيف تناكام ةّيضق نع © ٠
 عج دنع ةسدقملا ةسينكلا نع ةمغلا فشكيي يف كلملا لأسي نااهنم ىستلا ةناذ

 0 تناك ةريثك تالا ُشغلا نم هتمقتتو زيرربالا سهذلا همف ربت#

 رذثموب اوناك ىراصتلانال ركذلا: ان مادقت ام ريغ 1 ةدساف نامزلا كلذ يف

 ناكو ٠ سرفلاو مورلا نيب 6)امهو لوقلا يف نيفلتمم ةقرفو ةلاقم نيعبسو 5) نينث

 . هللا ةدنك ىلا اهلمق تفتليو ةلاعلا مءالا لك كرب نا هيلا باتككلا نومضم

 نمو كناطاس نم دوهيلاو نييناثوالا م دق كنا 7) كلملا اها يغلب اهسحو

 ناعالا لها نيب تزرفأو ةيكوأالا مدخلا ن .م مهردق 5 500 كلاما 2

 ةسينك نم نيفلاخما ءالذاه جارخاب ينتعت نا بجي ًاضيا كلذكو . رثكلآ لهاو
 فالالاو ةق رغلاو قامشلا ا اندلا رئاس 8 نينفوملا- غرع ءمهدعتو ةرهاطلا هللا

 مْ
 او

 اواّكَشَت دقو . ىراضن ريغ مهنال محل خسيوتلا يف ديدشتلا دشاب مهترظانم يف دشتو ١
 اذا ا ةكسن ةولا ُْي هدقتعم طباض نَموملا كلملا 4 ميثم الكو طقف نيدلاب

 1 ةاد>الاو صالخلا ديري نمو .ةرودكلا نم بهذلا يقنت كاذ“حفنص كلا

 5 10) ةسدقلا تاراثالا ن ٠. مالسلاو سودقلا هللا ىلا ولا اوعجنب و قالا نيد ىلا

 نيما كنيعي ا قذداواناو ٠ 1 1)كياع
 تيس ستحع ةميشست مسكس تس عيستسن يملا مكتب م تكا ا سس ل ل الا ل ب لي يل للا ا تت ل ل تت

 1): 01:2 : نولَوُش 2) (001: . : ني ريك 5

 3) 10عاتانذ 1عععملاباد :راح 4) 8: نايبلا و) م12. : نيتنثا ٠

 6) 1002115 ععاعرطتا انأ 2مم21عا 20 11ءاعمممت تانزان5 7ءع[1عقأات1 ءمأ56012  ءأ

111 11615 20 2053011101111 

 7) لوس 2 دازبام 1م015ععام 20 01 ععؤاناتت 730511[ 01

 8) 1عانانو 1 ءهم6و : تططحو 0) (م01. : عجري ؟61 نوهحري 2 80

 10) 11 . ع . 1.هءم ىوبدءامب ال206 5ناطغأ 11) 8 :كياا
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 ظ 8

 هدئع فقسالا عقوم ربكو هتجهب 1)ةرثكو هرورس مظع هيلا كلذ اهباتكدرو ملف
 سردنسكالا نا ثردخلا سويرا هاكش ام سبسب ةيرداكسالا ىلا 2)باتكستكو
 ملشروا ىلا رخآ 2)باتكبتكو . هتيضق نع هروضح سمتلي املظ هعنم دق اهب اباملا

 رث_ئموي وهو ردم لامعا نم يذلا فةسالا سردنسك الا ىنعا هصوخش هيف بلطي

 امسح ةيهبلا ةنايدلا نع عمجملا يف اضيا رظانيل هنع لوقلا مدقملا يلشروا ةنيدم يف ه
 و هبلا هندلاو تب

 7 روكدملا عمجلا دقج لجا نم هب جيم كلملا باتكفقسالا ًارق ام دنعف (957)
 - .كلملا ىلا صخش هنا ُث هيلا هباتك يف هنّمض دق ام هيأرب ذخأبل هنف هكرشا ةنال

 - ةرثكل ربلا فوخت هنال رحبلا يف ريسيل ةئيفسلا يف بكرو نيطسلف ةيراسبق ىلا غلب ايلف

 - يضرالا كلملا نياعم سيل كنا: هل الئاق الاجر نآك : ايؤر ليللا يف 3) ىأرف ةقتارالا

 كاكفو عنم م 2 بكعت هملعو كلذ ىأر الف ٠ ٠ يوامسلا كلما ةشاعم نم كيرقل

 0 نيطنطسق كلا ىلا ؟)بتككلذ 4) قحتسم لضافلا خيشلا ناكدقو ٠ حسسملا عوسي

 لسرلا هاوفا ىلع هب تءاجو سدقلا حورلا هب 6)ت قطن يذلا حميحصلا ناميالا هل نبدي

 هتنبثت دعب أضيا نيفلاخاا روما نعو ميقتسملا نيدلا روما عيمج هيف هل حرشو .راهطالا

 بع
 .٠

 وه داع مح .ربلا يف سويراكم هسسق عم هب هحوو ةمتخو ةحضو ناب الصف كلذ ٠

 000 ةيزج يف هل 7) 0 هب اوعماست دق سويرآ موق ارئاكو رحبلا يف

 ٠ مهبيحي ملف مهدتتعم 'وس ىلع معزثاو نا ُهِئَم اوسسشلاو مهيلا“ عَ هباع اوراثف

 8 ا لجا نم ةلضاف ةداهشب مهيدبا نم تامو | م انام هومقاعف .٠ ٠ كلذ ىلا

 ظ 9) ةممقتسملا

 6 ام هيلا ىهتنا مث اًيدق هحرشو هركذ مدقت ام كلملا ىلا هباتك درو ام دنعو
٠. 

 ااا لا ا ل ا ا جس ل م سس يع مسا سمسا

 1) 5ع: كرك 2) 60م . : اناتك 397 08022 قار

 00 022- : احتلم 2-7 5) 0

 3 6) حو 101 ىوين علان طقك كنت هانت ها. - 7) ©6018. : وئمكف . . .ناك

 8) 1 وص ماق 9) 1لنآلتاأ أمك عماشتال5 2156011212 طاتزا5

 م1ععدملم همه ةعاومت5 ةمأع نهمعا]تانمل 1116221112 102117/511123 م3551 18
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 : ب ها 5-1 و

 10007 ٠ ديمو 4
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 كح
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 - "اخ اد

 4 -ةول ًاعناف» غلبم 1 غلبو 4 هملع كلذ 5 هأبا ميكو 1) نييسوبرالا هوعنص

 قرش راتخمالا ةفاكو هكلام هاوح امو هلو> 7 لك 00 مهريسو ةريثك 2) بل 1

 ةيق ةئدم ىلا اوفاويل ة ةفقاسالاو ةنراأطملا ةفاك 0 ةنوكسملا بودحو 1

 هلدعلا مجهم حيحصلا نيدلا ةماقا لحا ن » رظدلل هن رطملا يسرك 4)املومشب ضراب يتلا

 ند 11 ثيح هومزاو هماع اوهدح نإ اهلك ةينارصنلا سك لهال يملي يذلا م 3

 ةنلد هدم مه لج او ةقرذالو 5) انالعخا الو اًمعْش مول نوكتي 2 ّقَح ضرالا ٠  5 0 5ا 2 هه 3 ٠ سم 2

 ةخركوم هششك يف هرءاوا ت>رخ ذم ةنيدملا كللت ىلا اوتاب ىتح نيرهشو »)'95(

 نيعبراو ةيناثو نيفلا ةريسب ةدم يف ةيقين هنيدم ىلا مهنم ىفاوف . رك ذلا مدقت ا )6

 امالث هك ف و ودتسلإلا ىس نه هر نا الث 9 0 4 ُْى كلذ و اهسا 3

 . ٠ .٠ 0 8 8 .4 . .٠ د 5 8 0 ٠
 ناري زح رهس ند عساتلا مودل يي 7) يك اطنالا سوما يس نم ناعمسو ثاللثو : : ١

 ناكيذلا فقسالا 8) اهتيثكبب مدقت يذلا ةنامالا مهيلع ارقي ناب كلملا ما مث
 رشع ةيناكو ةنائالث 9)امهنم لمقف٠ مدقتملا خر مدقَت ىذلا اهنع فانلا لش روا يف

 نكي ملو ٠ ءاهرلاو رونلا يف ءامسلا موجنكو ٠ 10)ءاقتلا يف هللا ةكنالم لثم اوناك افقسا
 0 ظدالاب هل كهل ةنثب ةرهاظر نا هب سلو 11)ناذالا باسبإ 5 مل نم مرنم

 مينم ناو مي ل اح رشع دءا ريغ هيب دع ةنعللاو هت رظاذم 2 ةيلعلاو 2 ْي ١

 هسارضا ا باو هدا وا هلحر وا هادب وأ هدب وأ ةدحاولا وا ءائيع ت تالهس نا

 مون 00 3) فهسا ناو ٠ هعالْضا تجلط ول 12 )رافضا 5210 ةنانسا تسلا

 1( 06000 0 رالا 0 1 2( عض

 2 6286446 : : اهيتسو 4) 18م انيتب 74.

 ودع ”فولشما الو كيك 6) تم .::نوسراو ةضاثف ناَثلا |
 ]ل011 ءالان5 2 7621266 م1015115 211ةاملان5.

 7) ذم نلنتسم ةكاتنعمعأ ذزتنتمم :ءوع كانمع70 1

 د تاعك. 9) 60001 . : مهنم اهلبقف 2 10 001 :ىفشلايف

 11) ةالتطنأ5 ©>358ععكهأ 21107 نانا ءاانالل ءمأ560 م0012 م0 5ع 10٠

 12) 8: هرفاضإ و 001. : هريفاظأ 71 ةواتللا ِ اح

 17) 01. : افتسا . ]عع رحاعو 2352010 0ع 52351510 '1طمص222 (6عزئططتةمأعل#2



 رب

 هوبذعو ةنس نيرشعو نيدثثا هوسح نيعالملا نمرالاف ساموت ىَّئسي شعرم ةئيدم ىلع
 , هينذا هنم اوعطق ام لاف ٠2 )وذع ةنس لك يف هنم 1) اوعطقب اوناكو ةمحر ريغب

 ناكو ٠ هفاتكا دح نم.3) نيعارذلاو نيذخنلاو نيلحرلاو نيدملاو نيتفشلاو نيرخنااو

 نينا نم نيديثك ناو ٠ رانلاب قرتحا دق ًاسبابو دوسا دودك هدسج نم يتب ام
 ناكو ةسنس لك يف 4) راكذت هل اوعنصي اوناكو:ملاءلا قراف دق هنا اودظ هب 2 ا ه

 وللا ماقا نم مهنم لسرلا ةلزنب موق ءابآلا ءالوه نم ناكو اوملعي ايا
 مجدي امسح اهركحذ مدقملا لامعالاب اورهتشاو ع 7) حيارجو ماقسالا 6) 0

 نم ذفناف 8) ريك خيش ناك هنأ لجال ةيمور اباب هيف نككي ملو ٠ سدقلا حورلا هبف
 ٠ هنع 10) باون ناسسقلا و) سو:ركحب رخالاو نوط اهدحا نيملاع نيلجر هلمق

 ٠ 12) ىمماشروالا سوي راكام الكو ىلاردنكسالا سردنكسالاو 11) ةينامولوباو

 ١ ةظلجفلا كريرطب سونافورط» سيدقلا نع ىئانلا سقلا 13) سردتسكالاو

 ةيكربرطملا يساك ىلا ءابالا ةتقنو (967) نينس عبس انقسا اهب اّلوا ناك يذلا

 سويباسفا لضافلاو ضيا ةيكرطبلا ةلزنم ىلا ةيفةسالا نم ةمظعلا ةئيدملا مهتلقذ دنع
 حي.سملا ديسلا لوسر يجيسملا نموملا ريبككلا للا كالماو ع1 نيرو تععا

 سدقلا حورلا امو اميظع امي اوثحيو اريثك افشك اوذشكو . نيط:نطسق
 1-لا

 ( شعرم ) «مأ5وممم 3 205610 5010 جانءامع ؟عاعواأانت, 12ان1220انع علو

00 (2 0 

 3) (0017.: ناعارذلاو ناذخفلاو نالحرلاو ناديلاو ناتفشااو نارخلنملاو مائأل

 4) (011. : !راكذت هل نوهتصت

 . كر 1 6 0 ًاربأو و

 7( آم 8) 0201+. :اريك

 9و) 0١ءدطدمكتع 1ععمنت 2همغنلعأو 7 زءام» عا ]7 ةةءوماشسو (الاقمكأ آ1و 692)

 دلع
 اىإ

 أ

 10( ؟ ٠ ني نيسسقلا 11) 102268 01م1

 12) 10 مانءععترا الامعشت ان 81 هدمارر تام لاكاتم عدتا هتتعامال اه ا[ معمم

 (نههعالأمر 2غ مععمععومل ان "6

 13) 1 . ء. لك اءدمدلع» تأ 81ءاطمماطحمم 5انعععووأأ ه6 ةهضم 314 30 2875

 :4) 1مأعملتغب مأ [هللاوأ, 7111
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 سردقلا هللا ءارها ىلا 1) هوّيط حمتلاو رانلا نوتا يف هوتلَأو كوشلاو ناوزلا اوزرفا
 ةنامالاب اونلعاو لوقلا اوملعا مث. يكزلا هدب ةعاشبملا ةسدقملا ةعبباا يه 2) يذلا

 دودلعا اويضوو .٠ رجوطلا 'قايقتا نسدتملا تولاكلا نم ابن راثملا 0

 ةغلسلا اهوءدوستساو ادج اريثك لارقالا اويطو ةسدقلا سلا اوتو ماكل
 طقسو مهافنف نوَتَّتم ريغلا نوفل اخلا نوقراملاو 3) نويراملا نريقاملا اماو .ةسدقملا ه

 مهر هو

 حورب 5 هوسعضو ال موعضو نم هزذ مدقت | . عيت دعب كلملا يا

 عضوو ' ةقرلب أهيف مهوزت مهر 4 ًامضاومو الزانم مه ا نال ةيحلالا هلوقو سدقلا |

 تسح ىلع متم الكس اجاو ؟)اميظع | 0 امل اء يف نير ةناعو ةئاعالث مف :

 مسلاجو مهزانم اوذخلا ملف ٠ مهزانم يف مهتاجرد ىلع مهرخا ىلا اناثوالوا هتلزلم ٠ ٠١

 يف ريبكلا نيطنطسق حملا لوسر نموملا كلملا مهاتا ا كنالوا اورظانيل

 2 داهألا ريت لا نالاب 0 مول كرا و ميتا كحسف هَتَصاخ نم ريسل رشن

 5 سمو ةعطقملا 6) هواضعا تناك لو دلت هل رخف ٠ شعرم فقس نس ظ

 :نيولع مهو مهزخأ ىلا ءابآلا ٠ نم دحاو لك ىلع مس مث . هسأرو هيأمع ىلع اهلعحو 0

 هنا مث «مهئازاب هيلع ساجف 7!امهيساركنود يس ساجملا طسو يف هل عضوف سما : مث م ا

 نامالا هولعاف ٠ ناعالا مهدد قافتالاو ةفلالا ىلع 8)امبّضحي اًدج اًريثك م 1

 يف سدقلا حورلا نع هويتر امو 10) نيلضافلا راهطالا لسرلا ائيلا 9) هومّلس 2

 أمسح هب نيدهاشلا مهتاونو ءامنالا نستك غو هن بحي دق امو ةسدقملا بنتك

 ذحلا هنا مث. ةحضاولا نيهاربلاب ةايلا ديب اوناك ذا سدقلا حورلا هبا (96”) 2
 متنك ذا مويلا مككتطأس دق : مهل لاقو ميلا 11) هعفدف ُهَتاخو هكلم بيضقو هفيس '

 دق املثم اهلك ةكلمملا ىلعو ةنم تونهكلا ىلع حييسملا عوسي برلا نم نوطاسم

 10 0 0 20 902:5 ىلا 3) 000:٠ : نودراملا نوقابلا

 4) (011 : عضا وه لا 9 ا مظع نيك | سا
 2 2“ رع 2 1

 6) ©0616 . : هئاضعا 2 : مهيسأ 3 97 © : موضي

 0 0 0 10) (ر011 . : نولضافلا 11) (ر011 . :اههفدف "6
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 ارح

 كتل ا

 اوعنصت نأ مكل يي عماد ام اوعنصتل اهريغو ةرهاطلا حباذملاو ةسدقأا عيبلا ىلع متطأست

 ناءالا ىلا 5) امهمأر اوعمجم ناو حالصو ةماقتساو نينماوملا ماوق هيف نورك 7

 6| ةيلسسك نم كليم كالم رخآو امحي نم ةايح لصا مويلا متاف ٠ حيحصلا

 ةيمورلاب 2) نوّحسي نيدلا يف ةا ارااو شغلا لها نم ناك نم لك اورظاف ٠ ةسدقللا

 بتكلا اوطاخ# 1 مهنا 4| اوملعتو قسم ناكن مو. 3) هودعباف نينلاا يا سسار ارا

 نم ءيش يف نيكاش ريغو نوقدص. 12 هو اهنم ؟)٠ يش اوفرح الو ةسدقملا

 مهدقتعم ىلع 7) اويتحبلف مكعمح ىلا مهم 6) اولخدتف ةروكذملا ةسدقملا تكلا

 جاجتحالاب قطا تنك َىح كلذ نم 8 دحا اوعنع الو ٠ مييديأ ىف امو مهئاعاو

 نامالا اونلاخو ةرركذملا ةسدقملا بتككلا اوادب دق مهنا نوملعت نم اما ٠ ةرظانملاو

 مهنم اولخدت ال لوقلا مدقت دقف اهنم اوصّنو اهيف : ودازو ةحيحصلا ننسلاو مقتسملا
 ةناحبس هللا ىلا بوتيو هياع وه 9) انع عجري نا ىلا سدقملا مكعمجم ىلا 8) دحا

 ىلامعتو

 نم اريخ هوّرجو ةفقاسالا ىنعا كلملا ىلع ءابالا كئالوا نم رامكتلا تكرابف
 ميج هبيسب هللا ىلا اولصو ا ريثك هل اوءدو ٠نائالاو يقتسملا نيدلاب +تيانع لجا
 يناثلا هشيم نيح ىلا ناهالا مقتسم كمل# نم كلم يمرك برلا هللا بخيال نا

 تاومالاو ءامحالا ةشادل

 ثالث كلذ ْي اردكمو نيفلاخلا نم مرعم ناك نم ةسرا دع 10) ًادتبا 3

 ىلاعت هلل كل ذف هيلع مه امو مهريمض ًاماف ٠ نيدلا ةقيقحب مهتنسلاب اوٌرقاف 10) نيئس
 كن الوا نيبو مهنبب اوسرادت 1 1) يذلا ججملاو نيدلا ةقيقحب تالجسلا اوبتكو ٠ هملع

 نيعبرا ْى ةوليجو 2975 هيف اوراع امو ضب مهدطعل اولداح امو :رياغو نيراملا

 1) 2 :مييأد | اوعمجت ناو 00-200 0 نيدلا

 5 0 : مودعبأف 4 نوملعتو امقتسم

 5 0 مق 6) 2001٠ : اواخْدّأ 70000 انجب 17 أ 0

 8) (00 505 9) 1عآأ115 امع ع

 10) 1ع (مطاتك طأ5 ةمصأو [[16ءدع (ءدضقةعأأتد ذم لل5ؤمانأ2 أ همع كدت طعن عانت

 (ةععمأ 871501. 1177 4041 < ىلا

 ااا 7

 01111 ]ذا



: 27 
 دي 720

-2 

- 

 م "؟.ا/ 0

 هواعجو ٠ مهتنسو مهنتك يف 5) نيهأتملا نيسيدقلا ءابآلا 2) وتر دق امو 3)با ١
 يف تعدواو ٠تايلوطسوبالاب ةبنكلا دنع ةفورعملا يهو ااتك رشعةسحخا

 ىهر ةنوكسملا ةفاكي ملاءلا عاّمصا رئاس يف 4) ةنويد اهنال ةسردكلا ناويد نئازخ

 :ح ثالث ُْ تنك ايفل 32 اهوعضو 5 يذلا انسلاو نيناو هلا ددع ٠ نع جراخ

 ناسلاو ٠ باتكلا اذه وهو قرشملا ىراصن هيلا 4 ان امءاهنم تانك ةفورعملا ى رهو

 ءاساورلاو ةئهكلاو كواملل عضو أم اهم اًدح 6) اريثك هس اهوعضو ء) ىذلا 1 !

 هتلساو هل حاصي امو ييلقا لك اعيمج ملاعلا يلا نادلملا لهالو نيرب دملاو ةاضقلاو

 تاقيطو.ءاسنلاو لاجرلا نم اهناهر تاقرطو !ئاسرو اه:اكَسو تاراءدلا يفو ٠ اًضيا
 فرصلا لهاو ةيتوئلاو ةقوسلاو راجتلاو داوقلاو دانجالاو ةنكارالاو ًاضيا ةعيملا لها
 راجفلاو ةانزلا نعو عئانصلا يف نيلغاشتلا رئاسو 7) دئاواا باكا مه نيذلا
 نيمموداصلاو تالا و جي وزتلا يف نيررثكملاو يرارسلا باحصاو ةضارااو 8)نيساجنلاو

 خا كلذ هلدخ اود 1 اوضرفو .اهوركذو الا ةريك الو ”ةريغص اوكري و

 ارناك 10) مهريغص ىلا مهريبك نه هدنج ةئكارا ةفاكو 9) هنايظعو رذئموي كلا
 لعرلا ةتيفر امسح نيناوقلاو ناسلا ن نم مهيد مش يب ام ىلا 11) نواح ىراصن

 لسرلا نم عضوملا كلذل ءابالا ءالؤه 12) اوةلحاف ٠ ماعلا نم مهفرصنم لبق رابطالا
 كلذ ىلا اوحاتح ملف سراف دالب ىراصن اماق ٠ يا اع سدقلا حور همقفدح أم

 مهرما تذ آ14) يذلا ىراصتلا تناكو٠ ٠ مورلا ةلودل 13) ةدداضم تناكم ه:لود نال

 16]جاتمي مو ٠ 15) رايتخا ال رارطضا سرفلا ننس تحن نيلخلاد قرشملا دالب ةفاكعم '

- 

 1( ©6026. : اياتك 2( 015. : هبت ا : نويلألا ثرختد

 4) 105 10 5 014 < ل 6) 00ر0: ةاريتكا

 7) 8 . ع . مانسصنتان12111 ل01 20 (عا1ممتانات 6ع

 8) 1.ءوعملتم» 10766 نيساخلا 52700711111 11166810165. )9  م18. : ”هءاظعو

 10) الذمأ5 ه538ععتما 200101015 طع فأل ة002ان2 21603100613 ةانأ © رم ق0

 100 11) 01. : ني>اتحم 101 : قاف

 177 6032. : ةفاضم 140/7 6: نيدلا < 391 اًرايتخا ال اذارطما

 16) ي03: جنح مو
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 باتككلا |ده وهو موقلا هي هملا جات 4 امالا اهنم مجلي

 (97 ) هيف مهرب دا مير دو سدقلا حورلا مهتمهملا اه ىلع كلذ اواّدك ا 1
 . عاتجا 2) اوناك 1) ىذلا ةصاخ هموقو وه هنا كاذو سورا نيعللا ةلام ىلا اوداع

 : سيوبرأ نيءللا روما نم ريسي وهيدلا حا رشلا اذه ةنمضت امسح مولبسل د وك ذملا عيجملا

 ناكو نيطنطسق مّلظمما كام نه ةرسع ةعباسأا 0 ُْف كاذو : هموقذ دءاخلا .

 ادج ءاسؤرلا ةفاككت 3) يعارم

 ةياطنطسقلا ةئر دع ةنارصنلا كولم ءادتا

 ةنوكسملا ةفااكب قملا نيد اورهظا نيذلا

 نيطئنطق ٠ ةسيدقلا ةناليه نبا ريبكلا ململا نملا نيطتطسق مهنم لوالا
 2 ةكلم هللاب ةكّلمملا ةديدا ةسيموربو ١ ةئس ةرشع يتذثا ةعدقلا ةمورب كلم اذه

 عمجلا | اذه ناك ةكلم نم ةرشع عدلا هع يلو ٠ هلم نوب تل ةينيط:طسق ندم

 تارايدلاو سئازكلا ةنالمه هما 4)ت تو سيما ونلاو عئارشلا ةباتك اوف وقَمَحو سدقملا

 نيحو ٠ في رشلا ؟)نودارقالاو ةامحا ةيطعم ةسدقملا 1 ترهظاو سدقألا تبلاب

 .ءادعالا رهش ناك هبو ةعم بءلصلا لمي هبوزح ةفاك يف ناك ةئس نيثالثو نيتاثا كلام

 سرتسفلسو. صلوبو 6) سرطب نيمركملا نيلوسراا لمللا فصن يف هل رظ دمتعا امدنعو

 نع جراخ 8)نوكرا فلا 7) رشع ىنثا ةعم دمتعا كلملا دمتعا الو ٠هدمتا يذلا ابابلا

 ىذمت ٠ "9| سدس رك أ وعدملا 0-5 هعم دمتعاو ىرقلاو ةنيدملا لها ةفاكو دنا

 بيلصلا ةوقب وق بئاجع م لمي 10) ريثك انس ىسو ساف دالب ىلا كلذ دعب

 7 0135 ٠ : نيذلا 2 70 عارم

 4) 50116 521 م5ءادأ 0: 3 و 5 ]< مووراورب ط٠ ع٠ (

 6) (01 : نام ركملا نالوسرلا م هيك م: ةرثج اننا

 8) 10 ج722ع9 ةيوزب ن٠ 9) 1.686 سوبسرك 5.

 10) 02:2 0(آط05 ممر 2ء2و5و5 طعءاأاتاتت ععووأأ 11



1 1 

 ىلا دحلم ا هلق انف اطرو ْن< انصاحيل 0 هلع عفترا يذلا لجا ن< ا هلا يطعم

 نيما ديالا :

 نيعباتلا هموقو سويرآ نيعللا عم سدقلا عمجملا يف ابالل ىرج ام ممتن دوعن مث
 مهريغ لضيو هل نيعباتلا سائلا ماعير هقلاعم ُْ عذشب نيعللا نيودرا ناكو .٠ هن ذأ 5

 ناكو ٠ نكي منيح ناكو عوفتص.»و قولخف نبالا اماف قطا هلا هدحو وه بالا نا ه 1

 هيتاع ناك أمسح هديةدعم ء ولد ىلع هند اعي يلاردنكسالا وا نمدقلا رابلا :

 / مدع رفكلا كلذ ْنَع لوزتلاو هم وق سشفنو هسفن 6 نا ةلأس وه ردنكسالاب :

 اععتسم ةبنيطنطستلا ةنيدم ىلا لخد. ةتا:لوقلا مدنقت 5و١ انياةلس ١ ١
 سمشلي سردتسكالا ىلا بتك كللا ناو. املظ ةعنم هنا (98) سردتسكالب 0٠

 كلملا يدي نيب اوعمتجاو ٠ لوقلا مهنع مدقملا ةفقاسالا ةفاك روضح عم هدوضح 23 ٠١
 لدعلا ةهج يف انعسي سلو ايدعتم تنتا سوبرا اب تنا :كلملا هل لاتذ نيطنطسق ظ

 دق نا امسالو كريغ 1)تبسيو كشيو هملظ ةلازا نع أطايتن نا اًمَلظَتم انثي نميف

 موقلا اسبعمست ايك كناياو كدقتعم نالا حرشاف ٠ ريبككلا عمجملا اذه عمتجا
 كموصخ عم هلوقث ام نورظميو 2) نيرضاحلا

 ا دا ناك بالا نا لوقا سورا انا: لو ًادئاو طسولا ْي سوبر را نيعللا ففوق 010

 .ثدحن نم قوات هنا الا 1 ناكف نيالا تدحا“ هلا مم نبالا 3] نوكي

 نءالا اذه ناكو ا وه يذلا ةهوأأب نبالا كلذ ىلا سال ا ضوف هنا مث 3

 ناطاس بهو دق 0 1 يف لاق ام امهنب امو ضرالاو ءامسلا قااخ وه
 كلت نا 3 ٠ ةهوملا نم اع ايل قلاخلا وه ناكذ ١٠ ضرالاو تاو.سلا ىل ام

 ححيسم كالذي راصو ءارذعا 8 رم نمو نسما حورلا نم كلذ دعب تي ةملكلا ٠

 ناقولاح ؟) ناعيمج اهنيما الا دسدو ةملك نيمنعم ىلع نألا حيسملاو 4] دحاو

 قر 4 لاقو ةءارطا يدي نيب ةردنكسالاب اباملا سردتسك الا كلذ نء ةباجاف

 0 1 1 ير ا و ا ا د سلا 3

 0-0-5 5 تسكاو 2) 60015. : نورضاحلا موقلا اهعمس ُ

 920“ نكي م اد © تر 7 2 3

 ل امر . 1 :

 اضم



 اب م

 ا هل لاق ٠ انقلخي ا نم ةدايع وا انئاخ نه ةذامع كدنع بجاو وه 5 نالا

 2: سيدقلا سردنسكالا هل لاق ٠ اقليم مل ندم انيلع بجوا انقلخ نم ةدابع نا
 قلاخلا بآلا هللا ةدانع ترّيص دتف عونصم قواخم هنا تمعز اق واخت نبالا ناك نا

 ليراقالا عنشا نم كلذو .؟ اءاو اًقدص قولخت هنا لوقت يذلا نبالا ةدابعو ارفك
 ةعم ةئادلا ةقواخع ريغلا ةتلاخا هللا ةملك يف لوقت نا هللا ذاعمو ٠ سائلا لهجا نم 5

 وه هنا نيالا هيف نكي مل نامز الو تقو نكي ل :) 1) يذلا ةردقلاو ةلزالا يف

 ثيح لب نم اواخ ةتملك الو هتملك نم اولخ طق هللا نكي ملو .نالا هللا ةملك

 امو ساقلا لسهجا اب كيأر حيبقا ايف ٠ هيف ةّلا- ُةتملك يذلا نبالا كانه بالا
 سرطب انوبا كلذ هلاق ام ًايسح ٠ سدقالا ثولاثلا ©( 98" ) ىلع كةارتفا رثكا

 انهإو انبر حملا عومي انديس هل هرهظا دق امو 0 يف ناك امدنع ديهشلا ١٠

 :هل لاتف د) اتوزخم 4 ةصيقو ةئس ةرشع ىتنثا نبا يبد ةروص يف هل هروهظ نم

 ور نا : دحملا ٠ بر هل لاَقف ٠ لاعفلا هدم كيلع رسج يذلا اذه نم يلرا

 ام ةرضاللا ةعايللا تاسحتسا كلذ دنع .يلا نم ىلزرفا يذلا وه ثولاثلا دحاحلا

 هدقتعمو لوا لوق مهدنع و سردن هكألا بالا هب ظفا

 ١ عمجملا ىلعا ىلع اوبجوا| دق اوناكو هعطق ىلعو همزح ىلع ةءايلا تعتجاف 9

 هوفنف 3)الودع ةرظانملا يف يلاثو لوا لمّقيال نم دعب اهف لبقي ال ٠ ةعبارلا ةعفدلا هذهو

 هيفنل ٠ .روكّذملا رظنملا لجا نم ةيناثو 5)هلوا نيتعفد يفت سرطب 4)انوبا ةايح يف ىلوالا

 ةلمق امدنع سواليشرا م. | اوطّسا نا ال سردنسكللا ظعاوم نء لبقي مل امل ةثلاثلاو
 .6)اسق ةعنصو ٠ 8)عوفد عدم 7 7)انع جراخ يلوككسملا عمجملا اذهب ةعبارلا ةعفدلا هذهو

 ثلاث هنال 9)هاعما عم هاشحا طوقس هكاله ناكو ٠ فالاو رفكلا يف ديزي وهو ةدع 5

 : )ف :ذإ - و ك0 و

 3) 001010 طلع 7ءالغ 200غ01 205 4) (0ه, . :اشبا

 ١ 0115 - لوا 6) (ب1. 511012 2. 06 20_خ نع اواخ

 8) : اعوفد

 9( 6022 < هتان ٠ . .اههانحأ "
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 كالا

 ريغ داع دق سو لهاجلا اذه ناكو ٠ ههالاو هملعل 1) عئاملا سضوبو رحاسلا نممس

 ناكو هملقو هردص ىلع اهقصلاو ةعقر 3 ذأ اكلا 31 رق م0 7-5 رق

 لق « باوص قووردسكالا لوق 22 هل ليمقو هرفكو هل وعم ىلع سائلا نم لذع اذا ش

 ةوخاا أ ةةيقحاب : الثا ا هانا 2) لذ او هل نيلئاسلا ىلع اهو هردص ىلع هدب 2

 نيعماسلا نظمف ٠ ينهذ عم م هيف 3)ةر 28 ينطابو يرهاظ يف يدقتعمو يقناما يب يه هذه

 نس عمجما هيلع يوتحا يذلا ءابالا لوق نم هلا 5) اودروي ع ىغتب نا 4()هأبا

 ءاشف ٠ هئهذ ىلع ه رهاظو هنطاب يف يذلا وه هنا را هو كلذ بسيف وه 6

 نم تطقس دق هؤؤاشحا ذا 6)ةمدخلا تدب لوخد ديري وه امفو ' : هتوامغ رهظب نا برا

 هردص ىلع ةقوصلم ةقاطملا كلتو ةروعلا كوتبم وهو هوقحلف خرصي وهو هتسسم تح
 نيعللا اذه راخاو ٠ ةروهش.م روطسلا كلتثو هدسجب (99) تاخادت دق اهئاك

 رذلا اهب لوطي هموقو

 هوطخو ديعصلا يلا فتتسا لا اونيتتلاوو ٠ نا 2 لي ضصاوبو

 ةئفالتخلا بتكلا اورهشا نيذلا يديموقينلا سويباسواو ٠ دفق 9و)هشتر ْي ْ

 راهظا ْ 10) هللا لا اوماطو أ واصو ةسدملا بتكلا ة هيبح 7 اهوعضوو مهدقتعمو

 رنك ةبعوملا كلثو حيبدملا قوف سدقلا حورلاب ةعوضولملا بتكلا تعفتراف ٠ نييلا .

 اهعضوم ثمدشب 11) فيدحتو

 ىلا روفاضا | ا 7 وندقو معلا عيمج اومتر ام دعب ءابالا نا مت مم

 اومترو عضو ريغ 2 هَ [ 5 ملفت يذلا 9 سمعا ف هومسر اوناك ام كلذ

 ا 11 . ع. )1 0 2( 01 أ تنل ذالاو

 3( 0 0 4 0و1 ل و

 ؟) 0001+. : نودروي ام يف 6) 11م 5ك عام

 2 ثييلإل 3 0016 .: اوفاضا

 9و) 84ءائنادد 8 اةواطحوو 06 مز1 ععم لنا : هتتر نم 10) يف هك

 1-1 ب0115 ًافيدحتو ا 12) اله 25 3110016 010101264 ع ع92200 78

 ليزا ؤار و 1 ١ ج . 21110115 1111



 ا ب

 يلاتلا دحالا وه يذلا ةديجلا مالآلا ةعمج نم موي ثلاث نوكي يحيسملا حصفلا نا
 نا ريغ ٠ هحرّس مدق دقذا انهاه نّه 2 دقو ٠ 1) نين اعشلا ىلي ىذلا هتوملص موي

 مب اوقطنو سدقلا حور نم ماهلاب دحاو توصب اوخرصو كلاود هانالا- ذ) هد
 نيناوق ىلا 3)ةقاسم ماكحالا نيناوق اهيلا اوفاضاو انا اهوتكو ةسدقملا ةنامالاب دحاو

 ميابق مهو لسرلا دعب مهعدقت نم نينارق عم مهناوقو مهءاكحاو راهطالا لسرلا ٠
 4)اوزركاو سدقلا حورلا ديبأتب اضيا اهيلا اومأتلا يتلا راغصلا عماجلا نم رمعلاو نسلا يف
 تقو ُْ اوطعب و مهوايض سييشلاك اوقرتماو بعص لب دس تقو ف اوناكو قحاب

 مهنا لوط : يحلالا باتكلا لاق ام مهنف متو .اودهاجو | رمداق لب ا رهظ حافكلا
 5) اظافتحا هللا يف اوتام

 قرشملا نم هتدوع دعب نم مظعملا نيطئطسق كلملا ركذ ىلا نالا دوعن مث
 اهتكلمو ندملا ما ةينيطنطسق اهاعدو ةبطنزب ددج هنا مث. ءادعالا ىلع هترصنو
 ىلا ةئيدملا لوا نم ةدوقعملا 6)عراوش عبرالاو بعلملاو ريبككلا طالبلا اهب ىنبو ةبلاغلا
 :ةئيدملا عئانص نم ةعنص (99”) هيف لمعي عضوم لك دّدجو 7)نروفااو اهزخا

 8) سيدقلا سويكوم لكيهو ةيلوطسوبالا لكه ىنبو ايفوصابجا هللا ةنوعب ىنبو
 ىلع ةعفرو هلاثت لمع مث . و)نوناتسالاب فورعملا ليئاخيم ةكسنالملا يف مظعملا لكو
 [1) ىنيريا ةسيدقلا لكمه ىنبو ٠ 0) نروفلا يف ذئموي وه يذلا يريفرب دوماع

 ىلع تامع كلما نيطنطسق هك ور ةطيف نا م 12 ) سردقلا سكينوت اغا ةسنكو

 ا
 .٠
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 1) ثدتعأم+ همم016همع5 لع هءاعطووالممع طومعطمم ملمأتطلع ؟عاعقأر 26

 ءان201ع 35 501م1 2) 6(ي01: . : ءالكوه

 0 ©6015. : ةقوسم 4): :( 6014 :اوزؤ و 2 ا ا

 6) 011. : عراوشلا ةعب رالا 7116

 8) 11هزتتعا) 0111من , 1016عر س ردك ر١ 1/1717 ةال5. ١ 9) 5110> ؟؟22ع9(8)

 10) 11 . ع. 1071 نأ 50م152. آ)ع 2ع[ 23 50 11ءطمعاتد ةعءطممعءات 2

 ' (ممواهمألات0 ءالكاكال عام 2211216 5020م عماتو (11. ظ.ر آ11. ءب 1, ؛ 81 عمع 22.(

 1.217/11,9360) 11) ب(. شعم 52مءاممتتت 20 0. 539 1 ١

 12) 1ع 2156. ل1 ءعماط. بدال .و الآ 9



 3 لت

 عنشلا تلتق دعب ايفو هببا لثم دمتعا هلا بيب ةتلتقو سيسركح رككبلا اهن
 سو:رطنطسق هيخا ةئبابو اطسنوقوأ نينب ةثالث اهم نيطنطسق كلملل ناكو ٠ 5) ةلتق

 ةرصابق اميج اونكو ) شنوتطنل
 ةيطنزب ةئيدم نا انلوق نم مدقت امسح رركذملا عمجلا يف كلذ ناك الو

 دجو كلما ناو 3) روكذملا تقولا ىلا ةيمالتلا ةزارك دهع نم ةيفةسا تناك

 ئراضنلا ان تركلم ةعيدم لوا اهنالءاالا نم سبتلا لاو ا )سلا ا
 نم مهايا راثكلا كوللا تاسنعإ نم بتكلا ةتنمضت ام رئاس يف نيفرتعم اورهظو
 كلما ضرغ اوضقو كلذ ىلا هوباجاذ ةيكرطب يسرك ىلا اهولقنب نا حبسا لجا

 كداصو اكرطب هومس رف ناةس _- ةيفتسالا يف ةنيرمالا سنافورطأ ناكو . ؟)نموألا 4

 مده ىلا صالخلأا هأالا ما ةرهاطلا ةدييلا ةيدمف كّيولا كلذ نم ةيطنإ ةذدم ١ م00
 0 اهب م -. 5 4

 ةئدم 0 ناو دمعي نا كلملا نيطنطسقل ىما ائبر حيسملا دسسلا نا لوقلا :

 مهنا مخ. ةنوكسملا ةفاك ينو ماعلا ١اس يف ةعيفشلا يهو 6)ةقيقحاب هما جير م ءايينبلا 7

 2 !ا يف ماقاف 7 ةيكرطم لا ْي هوراصو ا سونافورط» سدقلا ىلع اء ِ

 مالسب برلا ىلا لقتناو نينس ثالث 2
 ىلا ةيقين عمجم نم سردنكألا ةدوع دعب نمو .نوثالثلاو سماخلا عمجلا كو

 نجح رمع ةيهاغلا ةنولا ىهو ةدحاو ةئس دعب برا ىلا ةاؤولاب مدقَت ةردئكسالا ةئردم

 مهركذ مدقملا 8)نيفلاخملا تَقَّدحَت ملف ٠ سويساناثا هدعب راصو ريمكلا نيطئطسق كلم 2
 سلا ةمقل عمجأ ةريغلاو هايل ند هيف 3 مى اء 52 1 رطضا اوبرطضا :

 1) 106 (515م0 ءزان15011ع 200116 ءا 12510115 1 205626 002161311 15

 كلل 2) "1 عالكات5 001110 مأ115 5[ ”؟ م

 5) طادمع !ةطساممب 0ع 3ممو(16]51و هرتعتصع 5علل5 (بهمكاممخغتم0م011[ة222 0

 2110101طانذ 65/2801015 1101113516 211101 . 4) ©0077. : اًنقعإ
 تل 1 8
 امن 2 عم

 ١ و) طلمم أم بهممعأل1و ظلأودعمم 5ءع0 زم (نممقأةمأ150م0116200 مالأ130 1
 م

 عع516 1 6) 515/105 1عالع طة ٍ

 7) لعالم ءوأ طععع 14ءامممطقمأ ءعاععأالوف 20 5علعمت مهام ةءطقأ طع "ه0

 8) 00287. : نوفلاخملا قت 9 0 7
١ 
4 

3 
4 

: 



 ك5 ل

 نا كلملا ىماف .1) سويسانأثا اوملثو نيطنطسق ( 100” ) مّلظمملا كلما ىلا اوضف

 دحاللا سوير دقتعم دقتعي . عضوملا فقسا ناكو سبليف ةيراسق يف عمجم ريصي
 كانه ىلا يذلا 2)ديري مل سويساناثا ناو سدقملا عمجلا ودع ناكد سويباسفا هتماو

 (ضيا هيا 3) اوثحب سويساناثال نورلاثلا ءادعالا كنالوا ناو روكذما عمجلا لقلقتف
 نا كلما رعاف ٠ 4) كرماوال عئاط ريغ هنا اولاقو هملع اوردق ام هيلا اوهناو كلأا دنع ؟

 روص ةئردع عمج داهاا ريثكلا سويسأنأثا ىلع ف

 رومالا ىأر ل ؟)يذموقينلا روك ملا 2000 مث . نوثالثلاو سداسلا عمجملا

 لاف قسوورا- ثدح يأر لمعتسا نان دعب نم'ولا كلملا ىلا مدقت دارا ايلثم ىلع

 يدلا لكسهلا رظنيل ةسدقألا ةمايقلا ىلا يذلا يف هل حمس صا هنم 6)اهودب هنم

 ةفاك نم ةّدع ةفقاسا 7) عناص دق ناكو ٠ اهب كلملا ةدلاو ةناليه ةسيدقلا ةككلملا هت
 يف دحت وهو روص ةشدم ىلا 3 م 86) نييفم رفاكلا 0 بهذم ىلع مهو دالملا

 ةفقاسالا رئاس عم 10)لماعتف روص ةئدع لصح 0 سويس أنا 0 ىلع 9 9) ريسلا

 روك ذملا عمجلا عمتج حا اًملف ٠ 11)ل احم عمجم هيلع اوعجو سويرا ةلاقع نولوقي نيذلا

 ا سو.ساناتا نا ةملظتم عمم محا 2 ثسغتسنو 00 | 9 ةأرمال اورما

 يذلا سامثلا سويناسرا يدب عطقب صا سومساناثا نا اواَكمو :2ارخأ نو ادرك

 سويناسرا ناو هتةرم نع هات نا دعب ديعصلا خيفنا فقسا سوتالام مدي ناك

 0 هرظن عفر راملا سورسأناثا ناو. نيديلا لم وهو هيقذ 5 انف دف له

 وأ
 .٠

- 

 1( 8 20011: هدنع 1-0 0

 3) العرع مرت مأو, ؟هءغغ !1عععملست : اودجأ 01011611 ت11. 4) ظعلكنك

 0ع يموعلاو بءعووجعمم طول عوالموع (ممم 8طتاتممأ نأ 21[ ةا0ع602) ةمان0 !1[ةمكأ (آ] 9.٠ 32

 1121) 5) مهملات د0أ6 ةا0ءأم1 1211 ال1710 211565111122 2252151605613 عأ

 ]ل1 ءمرم علأ م5 عا , 6) 5هرئغ 1عععملتتسد : ءاهذب 0-20 عنص

 8) ©0011. : نويفخم 928 رخل (5

 10) (01: . : لماعت وز مع م1[21ءان12. آ)ج (رمهمعأ11ةطاتام كعادصورنمت 151 458-

 ءاوغ الآهصكأ (أآ, 1523) 11) ه7. :الاع اًممحم "6

 12) ©01+ . : نيرخآ سانا اورضحاو



 - و

 سويناسرا نوفرعتأ : : ةءاعل لاف ةعارملا عم رضاح روك ذملا سويناسرا للا“ اذ دوهشللا ' 1

 .هريغ ما وه اذه : اللثام مهلا ًامواف. معن : اولاقف ٠ هيدي تعطق يننا هاله :)اومعز نيذلا ٠

 بعشلا ماما اهدق ٠ نيتنثالا 3 ددما : سيدقلا هل لاش .هريغ ال وه اذه:اولات5ُ

 سورساناثا 3)انوبا مدخي يذلا سلا سواثوم.ت ناو.قإا لوآب اوكلهو 2)نياحلا اونزُغ

 لضلا عمجا يف ةمئتلملا ةخرشملا كلن نا مث. اثدتبم نيفلاخلا خيبوتب (100) ةف ميتف
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 ندي .هننياف درس سخن
 ةيدوهبلا طهر يدم افايقو ناثح عمجمب هبشلا نم ءيشب قرف مهنب سيل يذلا 29 10000 ايما :

 يغابلا ناو لآ اوليق منا 2 4) قفاذم هوعدو ه هولذراو ا سدقلا فذقب اوادتا
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 راصف ٠ 6)نييسويرالا نيفلالا هتقفرو وه عماشلا كلت سيدقلا ىلع شج يذلا دهاجلا

 عضوم لك ناكو هيلع تناك روذن همز ىلعو ةمايقلا رظنيل يلشروا ىلا كانه ن
 لاح فشكي ناب ةروكذملا ةمد_لا ىلا هرّيس كلملا نا هسق نع عّيشي هيلا ريسي

 8)عمج هل عمجي هركتي ما لكيف هرما كلملا ناو ةفاك دالرلا يف )يذلا ةفقاسالا

 ةصاخ هرّيس دق هلال هريغب ال ىمالا يجاوب كلذ نوكيو قللا ةيضق هل ىذتيو

 ةميقتسلا ةثايدلا نع ةكشلاو رسالا فش ا
 نا 2
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 ا ا

 مه ذ د مدقتلا غرم نبي ريثك عم ٠ ينو دكلخلا يللارالو نيعلاا نديكرنلو يطنزبلا نروذواثاو

 ةوعدم ةيردنكسالا برب 1)يذلا ةريحملاو طوب رم ىلا داما نور ةلاقه نيدقتءملا

 اهدمعص ىلاو ةيطبقلا رصم ىلاو لامعالا نم اهعمتي امو اتنيكسرب 2)ة.سملاو ساررأ»

 ةبونلا ةنراطمو ةيسيرلا سيابتو سنرء عم هب يذلا ةناموطلبلا ندمو هتفقاساو

 س.خلاو ةيبولو يككرم نمو شرعناد طويرم يلبرغ نمو.3)ةيليتنبلا داجب لفساو ةشيللاو ه
 عم هحلا اذه راص الف ٠ سايكواو انرداعو انو ىلاو ةيريربلا سايارتاو ةمشيرفاو ندم

 قدوس اودجوف اوفشك دق منار فشكلاب كلما نما ةناو٠ 0 هاك قابلا

 مهو 4)انوي زتسالا ىعدي رخآو د نينوغوام ىعدي الاجر اومدق مهنا مث . ايدعتم
 اب حئامقلاب راذنالاو سويسانالا خسيوت مسرب امهوفقواو اهتروكو طويرم نم 5)ةفقاس

 هتنكر طب نم رشع ةناثلا ةنسلا يف كلذو ٠ ركذلا هب مدقَد ام ىلع روص ةئيدم يف هوعجج ٠

 ةئس ةرشع يتدْا ماقف سويروغيرغا همسا الجر 6) يسويرا هضوع اولعجو هوقث مث

 ىرج ام اورظن ال 7) دالبلا ةفاكب يذلا عمجلا ناو .نوثالثلاو عباسلا عمج ا

 الو سويسانالا سيدقلا هب اوبلث ايف نيررك ذا اوابقي مل مهرب دمو مهيعار ىلع

 هيف 9] نودري 17 ملا نوع عم 8) قفاوم تقو نوسمتاب اوناكو ٠ ٠ هش مهوقدص

 اومدقو اضرا هوقنو ةلردالا هلع 10) ةرواثت مهنا 2 هيسرك ىلل سيدقلا سومس([أثا ١ ه

 روك ذملا 1 2)جنرح اوقرحا ةيسك ةوبرالا ناو نلمس ثتلس يسويرا 1 1[ جرب فرعي الجر

 ايضيا سومسأناثا اوداعا

 نم هتدرع دنع يذيموكينلا سوبباسفا نيعللا هاف. نوثالثلاو نماثلا عمجلا

 امسح كلملا ماب ةنقاسالا نع فشكتي هنا لعجو ةيكاطنا ىلع هرومع لعج ميلشروا
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 سس ا مرال سس 7

 اودمف ةيسويرالا ةفقاسالا رئاس عم لماعتف ٠ ريس كلذ ببسب هنأ لوقلا 4 مدقَن
 ابنا يعّدت لخدت لفح عمجملا تأر اذا اهورماو اًبهذ اهوطعاو ةيناذ ةأرعا ىلا
 سابا نيءالا ريب دت نم كلذ ناكو . ةيكانا ةنيدم كريرطب سويتاطسا نم لماح
 نوكت ةأرما ةئيدملا هذه يف دجوي ام له اولاقو الا اوفشك مبنال 1) مهوباد موملعلا
 ةنيعا ةأرما اودجو مهل مهوبا ناطيشلا نوعبف ٠ سويئاطسا همسا ىعدي لجر نءه ىلبح 9

 2) يسوي را يلاباص عمج اوعمج مهنا 3 ٠ سوثاطسا ىعدي لجر نم لماح يشر
 كلذ ىلا اوفاضا مهنا مث. هيسرك ىلا هتدوعب اوءمس ا1 سيدّقلا سويساناثا 3)'وعنماو
 (101”) كلذك 4)(ه امفو . ةيكاطنا كريرطب سيدقلا سوّثاطسا روما نع فشكلا
 تفقوف ةيعدم ىهو اهيدب ىلع الفط ةلماح يو ةئيعللا ةينازلا كلت ترضح دق ذا
 ا نا او 3 ٠ كريرطنلا سوئاطسا نم لفطلا اذه نا تعّداو طسولا ُْ

 ةبردنكسسالا ةئبدع ةمسورالا تعيش اهدنعو* )او ريكا )| ىلا ني ؟دعلا اوفنف تفاحف

 .نيتاس يسوررالا سود < وأ هإدب اورّيصف مونم بره هولتقمل نسر ىلع 6) اورفاظت

 7) اوساكو ء اشحالا رثش اد بعص ضرع اهالتا هللا ناف ةثرشا 5 3 رمالا كلت اًماف

 ةكاب يثو تفلح عضوم ةسنكلا يف طسولا ىلا ترضحف اهننذ تفرعف ٠ ءاضعالا ظ

 هئهشإ يلورماو اذكو اذك لاما نم 0 مهنا : ةلن اق كلا ذ اهنذب ة ةفراعم ةْسرح/ 8 3

٠ 
 -ء

 برلا سيدق ىلع ةبذاك تفل سيدقلا سويئاطسا نم دلولا اذه نا فاحا ناو
 نالوا دي صلو هندق سافرت 5 ةّيتشلا انا ىنم *يرب ناو رابلا انيعارو
 اهاعف ىلع ةمدانو اهينذب ةفرتعم بيكو 5 حرصت 5 . ادا سوداطسا نم

 اهيف برلا هللا لعف نياع دعا لكو.يلاطيشلا ٠

 ري دق ننال تدرك سوس نا عساتلا عمجما "0
 كلاهلا روضح هروضح قفاوو ةيسويرالا نم هلأ امف اًملظتم نيطنطقسيدقلا كلاملل
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 بس عملا

 طوي رع 1] هوعمم دق اوناك يذلا ثييخلا 0 كلاذو يديموّمنلا سومبافا نيعللا

 وهو كللا بابب رضاح| سو.ساناث| ينءا هودجوف هز هرك ذ مدقت ٠١ هرما يف اولمعو

 كلذ يدعتملا سويب ابسفا ملع ملف ٠ هموصخ نيبو نب هب مكي انك ةيف دراسنكو

 ذرفو ةفقاسالا نم ةعبرا ىلا مدقت اهي هتّكسي ٍةَلذ ىلع ردقي مل ةناو سويسانأثا رابلا نم
 5 3) ا ريس لق سو.سأنأثا ناب هل اود هد ناب سيدقلا باب يف لاحلا مهعم ه

 ال نا تك ازملا عنل ةيرد_:كسالا دالب يف نيدلا هتفقاساو 01 ىلا 0 نتقلا

 ةجدملا يف نم لك كاله ىلع لوع دق ناو ةَّلغ ةينيطنطسقلا ةئيدم ىلا بيت

 ى سوداسفا نيعالا لخدف (102) ةمدقتلا كلت عم ةفئاسالا كلت تمَدَقَتِ

 الا بيس هل سيل ءالغلا نم ريك داسف ىلع ةينيطنطسقلا ةئبدم ن نا هملعاز كللملا

 0| | ا ر] كللا بابي نأ ةملعاو . ةكلمملا يف ةعتصِي امو يناردنكسالا سوسألاتا ٠
 هل هل عمجي نا كلملا ما كلذ دنع ١ ب)دكو ديكب هيسرك ىلآ هتنتاكم ىلع اوفقو دق

 ام ىلعو ةينيط:طسقلا ةراد> داهملا ريثكلا ابا ىلع كرحتف ةنيطنطسقلاب عمج

 سيماون لثم اونلح مث ءاودهشو ةفقاسالا كنالرا 1 ) اواخد ىلاكلا عمجما مكتحا

 0000 ||| كارع اوقوعي ناب هسرك رئاس ىلا ةيتك ريس دق سويساناثا "نا مفر

 نيراينارتا لامعا ىلا 7)يفنلاب هيلع عمجلا مكح ةبنايأ يود ةكرتلا مله لا ريتا

  سويكوو صاوبو نونايدرالا نم يذلا ناطورفاو نطاموكح رابلا عم 8) سايعللاب
 هوذرفا 9) سلب ركزالا سليكرمو ةيديدح لسالس يف هتداهش لك يذلا فرتعملا

 10) ىرشب دعي هنا هولعجو

 1) 11عءاتان5 1عععقعق و 7 وعئص 2 0 0 سداح

 2 8 : هاع12 0ءمئ2724 4) آعععاذكو اذكب 71 تكو 3 5

 01 08 ١ : لخد 00) 021 ع 7) <21 ا/دمكأ (]], :167)
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 ً طايارهأهشك 41:11 241, ططان من عمااتذ, طهلعأنند أ 1/101 ءا|115 كلة عزا 11115. 10) (ر01.: 3 ه

 ايرش طبع. 2[1ءءالسم ءمملعسموت عدمت نأممأع طمصتمأ كتآذاتمت ؟ع00ءماعتل .



 د ل ا ص

 ا هنداول 0-0 5 اهف 5 هتلصو ا لا هب ا هم 7 ال

 لعل ن ا 4 0 2( !كلم 00 هيمؤر 0 ةكاط : 8 دوعب ا 1

 لوش نم لكوأ سوشاطسا ىلا ةيصولا دئساو هيسأك ىلا ةلاطبا نم دوغل سوسسالاا 0

 كلم لا نيطئطسق نبا سونيطئطسق ناكو ٠ 1) رفاكلا سوبرا ةلاقي سقلا اذه يف هل ٠

 اوكي ةيمور ُْى يول اونوكس نايا 1-5 ةيصولا ريغف٠ ةسدنلا هثنادد 3) قذفاوم ش 8

 نيطنطسق 4) معا ل ادم ناعالا نإ قسم و اربا نيرخألا ءال 'ىه اوناكو برغلاب _

 هدلسعب اورتصو ت ؛.ام لق ةئندملا كربرطب سردنسك الا نا هلك كلذ باسبو ريبكلا :

 سويباسفا 4202 ثدرخلا رظن 01 اًقيدص اراب ضيا ناكو ٠ فرتعملا صلوب 1 ١

 نا : هل لاتو هيلا لخد داّوتعالا ُْى هل 3) قفاوم كلملا سولجو كلذ يدم رعتلا)و

 امسالو 5) كتوخا عم دعب اهف كدلع لماعو كئروشم ريغب . ةسائزلا ظنا اذه صاوب

 ةندع 6 6207 ثامح رت 2 21 5 4: يفتح ام ةبصولا رامعلا 7

 صاوب اوحرحا مث 2 ةمقدنب سدقملا 3 ُْي 0 7 ىدلا ةنامالا رتغو ةينيطنطسقلا :

 يديموكينأا نوم ايفانو ةأاكما تاب 2 هملع اورو ي»ر 5 0 فرتعملا ا 1

 -نيعمسأو 4. ع مدس 9 طل ةكاالشأب , ناعا ا اذه راص٠ نوءبرالاو يدااا عمج ا ظ

 1) ميلشرواب ةسدقملا تاراثالا ىلا | ل مهنا مهنم 8) اهءودب اولمع اوناكو اًفتسا

 ا ةميق:سملا ةسدقملا ةنامالا ريمغت مهيأ ر ناكل ب اذدص مين كلذ نكي ا و

 ريثكلا سيدقلا سويساناا بيسب كلذ رثكاو . أضيا ثيبلا ةسزذيطنطسقلا عمج

 1) دعماعمأ 12 7210ع زماك1عدأ9 2ع /15 0

 20: ب91: اكلم. عا ة8[ةصقأ 11, 5
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 يسركلا يف سيدقلا سوم-[نألا اذه الك )اول اراك مال داقتعالا ديدشلاو داهملا

 سويباسفا ثيبقحا عمجملا لأ نو خافت ا الو ةلاقم انا متي ال

 ةنامالا اوريغو ٠ كوذابق هنراسق بحاص سدادو ينيطسلفلا سوكاكاو يديموكبللا

 فال ةعبرا هتيكصو سويروغيرغا ىعدي 2)ثدمخ الجر ةممور ةنيد» ىلا اوذّقنو ةيحلالا

 ٠ ةسنكلا داسؤ سوسان انا سيدقلا اودرخا مث .3) نيمسوبرا ملك التاقمأ 0

 4) نيلضاف ةفقاسا ريثك موق ناكو ٠ ثدمْلا سويرا لاقي سانلا ةفاك لوي نا اورعاو
 مهنآ ىوس اًثيش اوعنصي نا اوردتتي ملو نايالا نيميقتسم اوناكو .٠ عمجلا اه يف

 ؟) يقينلا عمجملا يف هوبتر امك نوككي نا سدقملا ديجملا حصفلا مسرب نيناوق | وددح

 هراغ ال

 نبا نبا ناكو 7) ىسوبرا ناك ريمكلا كلملا نيطتطسق نبا 6) سوئيطنطسق ٠١

 0ر13 ىل و) لعينلا اهنع لوتلا مدقت يذلا || ةّيصرلا ريغ يذلا وهو 8) ةناليه
 (108”) دي ىلع ةيءور يف اطسنوق ندؤملا 10) هوخا لتق روكذملا اذهو .ريبككلا
 رثك اذاِف هللا نئانك يف لمعو ارصبق ةييمورب سؤنايلوي هضوع ريصق نوللغ

 دمتعا كلذ هب دتشا ال هتوم دنع هنا مث ٠ ىفنت ال ىتلا هتآ هيف رهظا ىلاعت هللا ناو
 فرتعملا صلوبو سويسأ:نا نا مث. ةئيدلا جيراخ تامو . رفاككلا سويرا دتعم ىلع

 ٠ 1 :)ووخا هلتقي نا لق نماوملا اطفذوق كلما ىلاو سورلوي ابايلا ىلا ةيمور ىلا الخد

 14|ثدمخ عمج اوعج. كلذ 13١ نيمسوبرالا تءمس املق ٠ امهمس ىلا 12) (هالعاف

 نم صلوبو سورسأنانا اودعباو ةميقتسملا ةنامالا هف : ذ اورتغو اضا ةكاطنا ةندم يف

 00 00252 5 نولوش )2  012 اك 3 -4ئ011- ا 2

 4) ©2011: . : نولضاف 5) 5 يواقذلا دا 2 ل ل رك

 7| 30356 ة اسود را 8) 812غ ةائانذ ١

 9) 0:1. : ابالع ىتلا 10) 00. ::ءاعنا

 11) 1لذع مساكم معمم 5 نعأ 2عءأم1, م0018 ءمر20120مأأ عغ (بممة(ةم1غ عض 1

 هنت (ههدؤةماتسم 11 ءمصقنملعمع 710 عأان1. آل(ععوانع 77عام 1201510 5

 6 12) 601+ . : اهداعاف 03-229 نور عمسم ١6

 14) 001: . : اثبخ ع
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 يوقلا ةنامالا رهطظا د مهمحاو مزعل كلذ اباملاو كللملا م لف ءاضا 5

 نيسسوررالا ةفاك دعباو ام. 48

 ةنامالا نأش واع 1)نيفلاخبلا تأر ا نا هيف ببسلاو ٠ نوعبرالاو ثلاثلا عمجما
 عمج ةكاطناب اوعمج ابابلا 2)سويلوباو اطسنرق ريبدتبو هنا ةمعنب عفترا دق ةسدقملا ٠

 ةئامالا اوأحو ٠ هركذا سحاص ساكرءو ٠ ٠ سومااباصو ٠ ٠ نودوف٠ 3)قطادداضم ه'

 دحأا الف سودلوي اباملا اهل ملف ة ةمرر ل اهو ريصو مهنا اما اوءذو مث ةمقتسما

 ةياالوكم

 ةمقمل عمج ْي ا رأا ةنامالا دض اهنال ةيسل

 سونيطنطسق هيخا ىلا ثمب اطسنوق يهلالا كلملا ناف :نوعبرالاو عبارلا عمجما

 نم مر 4]) سدقم عمج عمجف م همه لقدعم ُْ نييسودرالل هصحزو هنرس اعم هيلع ركش
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 سويساناثا رما نع هيف فشككلاب نوي ريكا ةنرط» 5)ةيكردرس ةنيدم يف بويعلا رئاس ٠١
 ةيمور نم سدقملا عمجلا اذه. نوسدّقم نويهمالا ءابالا مولا اوناكو .٠ فرتعلا صلوبو :

 .ةناضرصو.٠ هلو د لج رفاو ا نانا ٠سامااطناو ٠ سامالغو .سلدنالا دالبو

 سكارلتاو . نوراناو ٠ هيباخاو ٠ ساسمو ٠ ساينونابو ٠ سايلاصابو ٠ ٠ ساءنوركسمو

 0 .برغأا ةمحورفواو٠ اهيتلعماو لع امأمبو ٠ سويراكو ٠ سامساو ١ سديورواو

 (108) اهديعصو ةيرصما طبقو ٠ صالككو ٠ نصوئبو ٠سايدلو .ايليفتبو .٠ ىرخا ٠6

 6) نوعبسو ةتسو ةناٌالث اوناكو .٠ ءاقاسلاو . نيطسلفو .ةيطالغاو .ةبولو .هتفقاساو ٠

 ةنامالا يف لوقلا اوتّنثو )٠7 سونود؟ ف مسا سويسوا رهاطلا مهيف سوورملا ناكر اققسا
 يلاردلكسالا سويروغيرغل اوئءاو اومزحاو فرتعلا صاوبد سورساناثا اولشقاو ةميقتسملا
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 0 رخل

 ةئس 2) رشع ينثا يمركلا كسمو سويسانثا سيدقلا 5) ةوبا جرخا ناك يذلا
 "يبغا نونانيتنكا اوعنم مث ٠ سددقلا سومسااثال رشع ةثلاثلا ةنسلا دعب نم ىلوالا

 71 ) مويماسا و ذت الو "ةسدقللا ةكرشلا يف 4) را نا 3) يركفالا لِيسبو

 ا او سايلكرا ىحاص سروذواثل | اونرحاو يأرلا نيميقتسملا عم نخيتبذلا يف

 سسفا ىحداص اوناك اوريمواونو دعضلا قحساو ىطانالا سوناذاتساو ىنيطسلفلا

 ىنيطسلفلا سردتسك الا ناك يذلا 6) سايكنك 1 و يول
 5 ء هتوم دعبو هتوم لق هعنم

 ًافقسا نيتس سومليف ةئيدب اوعمتجا نييسويرالا ناو .٠ نوعبرالاو سماخلا عمجلا
 ةناما تضفرو يسركلا يف 7) اولّشقا دق سويسانالاو فرتعلا صاوب نا اوم امدنع
 8) سويس اناو صاوب اوعبمو ٠ هدقتعم حرطو سوررأ

 9 ” فونت سو.سوا سددقلا - ا نوعب رالاو 0 عمجلا

 ةميقتساا ةنامالا لجا نم هذ لالا اودّدحو لوقلا اوينطاو هترون ةيقاسا لك عج

 ةعثم نأ 10]) عنمو نوسدجلا يكي درس عجم هلمتقا أني عيمج اولشقاو

 ةنع لوقلا مدقت يذلا نمأوملا كلما اطسنوق نا مث .نوعبرالاو عباسلا عمجلا
 .نيفتسا سو:رط:طسق 12)هوخا دنع ىلا ريص ة.مورب 1 1) هلق سوزيطنطسق هوخا نا

3-2 . 

 3 دع

 ٠ نودلاص ىعدي داما نم ريبك مدقمو سوئدككدت ونخآلاو ناطارفا 13)مهدءال لا لاك

 نا 3 14) مهن هةيعامل سوءساناثا بالاو صلوب ةم كح مدد حيسملل اب ع 5

 1) 011 . : انابا 2) «(:0:+. : ةرشع قئئا

 3) 51 ه0ررانمأ2 ذا 20111113113 60 (1ععع يّزغلا ونانيتنود )
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 8) !لتالفم معماتنمدعسم ؟2عئأ اآدمقأ لع طقع درويمملو 27111 مزأ (2) همدعت عع

 م2498. 9) (012.:مب 16 761 ةبطرق

 10) 007+. :اوعنمو 11) ©ه2+. :لتف

 12) (001: . : هيخا 17) : اهدحال اند
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 الو ٠ 2 ريثك عمج نيفلاخلا نم عمج ةيكاطنا ةئيدم فقسا 1) نيعالا سوين افتسا
 4) لمحو رس ةيراج نيرابلا نيفقسالا 3) كلت لع سد لدلا_«(104) قنا

 هيلع دمتسا| نيفتسالا 5) هتقفرو يدنملا نويلاباصل خبوتلا دجيل امهسيك دق هنا 0٠

 ةماركلاب مهيسارك ىلا صلوبو سويسأناثا داعا نا مث اميظع ادادصتسا بارا ١
 ناكو 00 ةئيدع سدقم يهالا عمم عج ناب م هنا م 6) لسجبتلاو هَ

 دق ىذم ام يف ناكو .٠ 8)فرتعملا اهم سي .:داسألا سيئر 7) اهيف سوؤرلا !

 ليشقاو ةمسقتسلا ةناءالا لجا نم اًدودح دحف . ىنمسلا هنبع تعلقو و) هتبزا تلقا

 هعابشو ند نعلو فرتءما صاوبو سويسأنانا

 10) اورأث لسصجتتلاو ةماركلاب امهتاعر ىلا صاوبو سو.سأنأثا ىذم ادعوا

 اوجرخاو 11) فااسخم اممم ملشروا يف عمجو سوير باحصا رافكلا عيمج ١ ٠
 ريخلا 0 ينفذ د1 ار نع هوفذو هركذ مدقملا ةنقاسالا لوس سومسكملا

 لا دق ام ةييطنط-قلا كريرط, سويراطقن ىلاو ةسمورب اباملا 12) اوساماصب

 بحاص 14) سويلاكاو كلذكو 13) عمجم هلجا نم اوعمج فيرتعلا 0

 نسيم اوداعا ةيوامس ةنوععو هتفءاخو سولف قيفر سوساسفاو سلف ةيراستق ٠

 15) ريثك لالجاب يلشروا يسيك ىلا فرقعلا 3 ٠

 1) «0نأ5 51 512م ونةالك 15غ 110160101115 27ءدعءأور 101غ ماع 01 03

 11/011111 01100 51055111 ءالاتالا 2221عانعأ 5300م

 2) ©0607. :!ريثك اعجج 7 072 : كتي ذأ لع

 4) 170 مدمن مأ2 : 054 ٌّقَحَت م : هيقيفرو

 6) وعع هدصصأم ماصألع مطعم عمأ 0عع !دعل1ع «01عأ 1

 7) (01+ :هِف 9 8) 816مم5ه]و215202 طع 53200005 42

 ءوأ 2م00 350 (الكدصقأ 111, 173) 9و) 202 : تبرأ 090

 10 بم واث 01 مع اهلاكم انينعو .اوعمحو

 12) طوءمطدطأال عع ةعأأتتا 0ع 1047140

 195) "6002+. : اعين 14) ©01.: سوكاك| و 2030لان5 37 :

 15) الزرع آمال[ ىدمانع عم واتم طلع ؟عاعمأ هانءأور. 2ع قمه 0 نات 5خئ12000
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 .- تاي ا ا

 اطسنوق كلملا ىلع زفق 13) سويسيدغم نيعالا نا مث ٠ نوعبرالاو نماثلا عمجملا

 3) نويللغ هيلع لماع ةنال هلتتف ةينيطنطسقااب 2) هوخا كلملا سو.ذيط:طسق يارب
 ىلا ىذف 4) وه اماو :لوقلا مدقت (6قرشملا دالب ىلع ارصيق يدعتملا سونابلوي وخا
 و يف مج“ يأرلا يدرلا هدافقتعاب سنانكلا دسفاو ةميظع و برغملا

 10 الاهاج ناكف فقسالا 6) نوئف بدسإ هنا معزو ؟) فلا يدر عبج

 لتق يذلا نيطنطسق كالا اماو7٠) يرشف يدر داقتعا حيسما انبر يف دقتعو

 سهتتلب ناك هنا لب 6) ننوق لجا نم روك ذا عمجملا عمجم هضرغ ناك اف 8) هوخا
 ناعا لجا نم داهملا ( 104“ ) ريثكتلا سويسأنأثا عنمو اهيأر ميوقلا ةنامالا ضن
 سدقلا حورلا نم ديب ات ريغب ةفلاخم اًدودح عضو فلاخملا عمجملا اذه نا مث. قحلا
 هدقتعم يف 10) للاض ناك و) رهوج را ةعيبط هللا ىلع لاق وا لوقب نم لكنا نيلئاق ١

 قتلا ةدامعا نيفااخملا نم اهلك هذهو ٠ هريغو كلذ لثم نولودب سأناو

 نيذلا برغل ةفقاسا ناو 11) ةنالويدام يف رخآ عمجم دقعي نا كلاما سما اضياو

 ةتدناعمو املظ هيخال ةلتقو كللا ربت اورظن امل نيرضاح يقيدرس عمجم يف اوناك
 دّقع يف 13) اورظ# نا مهتاذل اوري ملو روكذملا كلملا 12) اودحجف ةسدقلا ةسينككلا

 اممجمب ةميقتسلا ةنامالاو سدقملا عمجللا اوضقني نا 14) اويضرالو فلاخم عم ٠٠
 اب راص يذلا روص عمج كلاذكو ٠ يقتسم هنا مهدنع هوقّمح الو يسويدا 15) !رفاك

 1) 11 . ع. 5 2) 00 و

 3) 0001. :سونايلوي اخأ 07 هيلع لماع ط . ع. 37: ثيترت (نم385[05 هتعاأفتنأا

 6 هآ] رت رعسلم هنن ]هنآذ نافع 4) 181 . ع . 2051321115

 5) ©07+ . : ًافلاخع اعدر اممحم ةعغو (هممعاللا دانت عمكأو 1مك'عم1 5 ةمانل 1/[ةم- ”

 51 ([]1و 257 2 0011 . : سوتنتوف 5
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 8) (0012. : واح 9) ٠6815 د: ه1 رهاوج 10) 60م. :ًالاخ
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 12) 001+. : اودحح 5126 31111 1
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 نحل ؟ مب

 زوراككلا سويدايبل يفنلاب مهمدقم ىلع هربجتب كلملا مكحف سويساناثا لجا نم
 لعفلا كلذ ىلع هيو ناك ةنال ةيمور اباب 1) لوسرلا ملعتب

 .سوملاطلا نارط٠ راملا سويباسفاو ٠ ىسنويدو ٠ نويلويو ٠ نويلغلا ةنراطمو |
 كذلا مدقمل نييفنملا ءايالا ءالاش ناو 0 ةريزج ةفقاسأ سئر روفيكينو

 عمج دّقع مهشب أم انف اويسمتلا ريمكلا نيطئنطسق نبا كلملا سو.ايطت :طسق صم أب ان

 ناك هيف نال سوسن امرأ اا نو.سكحذا لجا نم اوني يف هدّقعب صاف نمد

 سون را, اولا ةمسةتسملا ةنامالل يملالا عمجلا اذه ححصو سويدأ دقتعم نم ليلق

 2) هعارت لكو

 0 مظعملا نيطنطسق كلملا ىلا عجز مث 4055
3 

0. 
- 

 000 وصي ال نم لك نا صا دمتعاو كلما نيطبطسق رصنت اًمِلف .:خررلا لاك ١
7 
9 

1 
3 

ْ 

: 
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 ينثا نع فوني ام مانصالا ةدو دوهيلا نم تقولا كلذ يف رصنتف 3)فيسلاب لتقي
 ءاشب صاو ٠ هب دمموقم ةئدع كرد ناكو . نامسصلاو ءاسنلا نع اخ لجر فلا رشع

 قرقي ةينارصنلا نيد ل اللف ٠ ماصالا تود مدهو هكلام راس سنئانكلا

 ٠ناجربو ٠ ةيلامصلاو ٠ ب)ةفلالخا لثم مورال ةرواجملا ممالا رثكأ لخد نا ىلا رمظيو
 روه#و ٠ ٠ طيقلاو ٠ 50 لاو. ٠ يباجعلا سوبروغب رغ كب ىلع ٠ ٠ نمرالاو٠ ناللاو ٠ شورلا ١

 5 ضيا كركلا ٠ نم فائصا ءالام كعب رقاو : ةبونلاو ةشدملا ن< نادوسلا فانصا

 ىنبو ١ ايفوص ايجا اهاممو ةينيطتطسقلا يف ةميظع ةعبب كلملا نيطنطسق ىنبو

 11 5011. لحنا مباعتب . 1116 286عو طمالان0 112001013(165 0ع طاطعرلا كممع

 ةاهماتو ذم 604. 2 2) 1اآكهدمأمو 11عزانالل ء01110م13 أ 56051005 الا 2مم21عأ . الانأأ

 ةانعأمم ظما5ذءم م05 2111 ةتانلل 211050106 01500005 12(ع, 5ع ء0مهأان155ء نأ فثقتأع ؟

 مام عممعمت 59:30لممت ءما1 1 ععععمأ (8ادمنأ ال1, 393). طالع لعوزمتا (000ا؟

 561/07/11 1) 1106 معز كهلان 01800 11 طال ان : 0١

 4) ©ه« .: ةقلالحلا و

 5) 8 .عء. '] 2ءاوعل عا 5ءالاطتم :

1 
 نك 1



 كك الا

 سلا صلخي الف ءاسنلا يف نركراشتي كماعب لها 1)اوناكو ةمظع ةسنككباعب يف

 : ام دعبو ٠ ةديسلا مسا ىلع اباوز ْناُع 2|وذ الاكرم ةنك اطناب فير كلذ 41

 ع شطو 0 اهرلا ةنيد» ىلا كيهحو ماشروأب نيفاكلا 5-5 همأ تركك

 لكو سدقملا تدب يف يدوب. نكسي ال نا كلملا نيطئطسق ساو: ةريداو ا

 نطابلا يف اوناكو لتقلا نم اًفوخ 06 ديو ركع 49 517 لت رمق الو

 اهعضيو ةريثك ريزانخ حبذي ناب هرماف كلذب كرطنلا راشتسا كلذ هغلب ملف ادوبي

 لك أيت مل نمو يفارصن وهف لكأ نف اهنم سانلا رئاسل معطيو سئاثككلا باوبا ىلع

 4) ديثك قلخ دوهيلا نم لتتف حصفلا ديع موي يف كلذك لعفف ٠ يدوب. وهف
 ءايننالا بتكو ةاروتلاب ر)املاع الجر رّصنت نم ةلج نم ناكو : خروللا لاق

 ديلاوم نيتس نم اوصّقذ دق دوهيلا ةنهك نا هريخاو نيطئطسق كلملا ىلا لخدو

 حبلا ديسلا ءيع نالطب كلذب اودارا مهناو.ةنس ةنامسحخ نع ديزي ام ءابآلا
- 

 ائإ

 " 2 (10559 ةاروتلا نا اضيا ةملعاو .لمكت مل دعب ىنلا لاناد اهركَذ ىتلا نا هل نيلئاق

 كلم سوميلطبل 7)هقافرا نوعمسلاو خسشللا ناعمس اهرسف 6) يذلا ءايبنالا بتكو

 خسنلا رضحاو كلما نيطتطسق لسراف ٠ رص ةكلمملا ةنازخ يف يه ا 0

 ىراصنلا ديب يتلا يه ةخسنلا هذهو . ركذ 8)يذلا هوصقن يذلا صقنلا اهنم رهظاو

 مويلا ىلا
 نبا مهدعب كّلَتو ةثالثلا هدالوا و)اوكّلت نيطنطسق ةافو دعبو : خروملا لاق

 ما حجن له ملعي داراو سرفلا بزح ىلع مزتعاو يصاعلا سونايلوي نيطنطسق 10)تخا

 يتلا ماظعلا نا لاقو ٠ ءيشب هل 1 2)يذقي ملف هلال فا لا 1: ]نوطا ىلا لخدل

 م

 ممل

 3 1 تا 3 9و1 3) 01. 3 ؟-

 4) طدصع ؟2طاتاقم 0ع ممععالمو هدكمع ل1025 220162 226824 انا لاند

 (ء[. مموامدص علت همعمم 8ع عمدعمتو آو 331) 5 )0015 --: "لا 2

 6) ه1. : ىلا 7) 1غ عند طاتاو ءطئانك (آ1, 85) 355ءملغ 5122402 عال التم ععاأأ

 اتالم 1111556 ءا؟ 70 1مغع2م؟عاتطاند (ةذعإ! ) 8) 011. : يذلاو

 9) 11.2: : كَّلَع 10) 00016 . : يخا نبا 6

 11) 00 : قولا طع. ع. كزمآلم همن ]آ22م82ع. 12) (0052. : ضقي ملف
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 . 1)ةككاطنا كريرطب اليباب سيدقلا ماظع نع كلذب ىنعو . كفرعا نا ينمنت يراوجي ٠
 اهواعجو ةكاطنا لها 2) اهوذخاف .ناكملا نم ماظعلا كلت جرت نا كلما عاف

 رهث ىلع ةباغلاو رصنلاب كلذ دعب فارعلا نولبا هل مكحف ٠ ةسنك يف قودنص يف

 ةباغلاو رصنلاب هل مكتحف ًاضيا ةلأسف اهب ناك فارع رضحا ناَّرح لصو ملف -جد ٠
 هسأر نع هجات طقسف نيينار لا ةحلال ادجا_س هسأر سكتف اهنم جبورتلا داراف
 اوماج كركسع يف نيذلا ىراصتلا نا :فارعلا هل لاف هتح يذلا هسرف عرصو
 ىلع بيلصلا عفري ملو الا 3) نورشع مويلا كلذ يف مهنم طقساف . هلك اذه كيلع

 مهمركاف مهمانصا تبب يف ناك بهذ نم اجت نارح دوبي هيلا رضحاف .كولملا ةداع
 نيبو ةشب لاتقلا محتتلا | 4 الا تدلكتاو برا 3 ىضمو٠ مييلا نسحاو ٠

 نم ذخا د وه 3 ٠ هّناد نع عقود حمرب انو زَ وءطم سونايلوب َفدْوَع سرفلا"

 ءاينلا ٌكلَلَم عل نباان ينتبلغ دق : لاقو ءاملا ىلا ولا وح هب ىدو ا

 5) اهم نفدو سوسرط ةنيدم ىلا لمنو لاخلا اذه ىلع كلهو ٠ 4) ًاضيا كلم

 روباس كلم نم ةسداسلا ةنسلا يف كلذو ةدحاو ةنس سونامضويا هدعب كاتو

 ركل هوراتخاو ةكلمملا ربكا عمتجا نت ملف ."سونالون كاسم مدا 0
 نيماثولل احكام نورك انا (1067) قحتسا سلف يلارصن انا: لاقو عنتماف مهيلع (١

 هوكّلمو.رفاكلا سوناملوب نم اًقوخ كلذ رهظأ مل انكو ىراصن انعبج نحن: هل اولاققف

 رفح جرخاف هوككلمي ناب مهيلع راشاو سرفلا كلم روباس اضيا مهيلا لسراو

 نيبو مهيب حاصلا ىرحو رك ايبا ظضف ف همصنو 6) ةكلمملا ةنازخ نم سوناشويا

 سرفلا
 اريك المج هءم 0 ناك دق سففنايؤوبا نال كلذب ميلع روباس روس ب٠دسو 3 ١

 1) 525و125 قص مءطعالال5 دان 1)ععلم 3 (8نوعط, آم...

 ١  0ءاهذخاف :0012 - )2

 4) ىاتوسأل لععق؛ اناث : ضيا ضرالا كلم
 و) 1ع مدم:(ع ]نآتدمأ هك. 2. ةالهعل : ]نانعا !' كزمءامتر آآ1, 6

 6) 1ءءوؤ ةهآتوتت10 ط. ء. 128411111 11411113 1



 - كلر

 نا : هل لاقو 1)اربخ سوناضويا ىلا ىلا قراما سونايلوي عم برخلا تقو يف ةنا وهو

 | ٠١ اذكح هي يف عوكتم يف لغديو تي نا مزاع نسرفلا كلم دباس
 سونايفويا هيلا ماتف .راختلا سبلب رّكتَتم وهو هآرف هيلع عقو نا ىلا ةبقري سونايفويا
 رضحاو هورككم ةئم ةلان ال نا هل فلحو هتممخ ىلا هب ىذمو هديب هذخاو ةكسمو

 هركسع ىلا هلصوا ىت> عم 2)رئاس لاز الو لدللا يف عم بكرو ًاعيمج الكاو ماعطلا ©

 هتضغب لجال ىداعلا سوناملوب ىلع سؤنايفويا دل كلذ ناكو ةمدخا هذه هل ظفحف

 نم ّلقنو نيبيصن سوئايفويا هل عفدو روباس هللاصو لاق -) ناثوالل هبحو ىراصنلل
 يف يراج وهو تامو نائالا ٍيقتسم اسكذوثرا ناكو .دمآ ىلا مورلا نم اهب ناك
 ملاعلل 4) نيتسو سمخو ةئافاثو فالآ ةسمخ ةنس مايل قيرطلا

 نم دمتتعا ام نال 6) ىسونرا ناك سلاو )هاو رضق سوناتنلاو هدعب كلو 00٠
 ةناما ىلع قي هنا ةفلحتساف ٠ ضيا 6)يسويرا ناكو ةيفيطتطسقلا كزيرطب 7] سيمك ذو
 نوفل اخي نيذلا ةئقاسالا عيمج ىنن كلت الو ةئلاخي نم لك ة)دداضي ناكو ةيسويرالا
 الحر نيناك ةعهكلا خي اشم نم ذخا قرشلا ىلع اكلم سلاو ناكو ٠ سوبرا ةلاقم

 5 ع رحبلا اوطسوت املف ٠ مييفتيل هلا رهظاو ةنيفس يف قيرطب عم مبلسراو

 اهاها دجو اهيلا لخد املف اموت لوسرلا ةسسنك ةرازا اهرلا ةنيدم دصق سلاؤ نا م6
 )نسور ةرب زخ ىلا اهنتسا (106”) و) اسرب عم مهيفنب ضاق سوبرا ةلاقمل نيفلاخم

 ”  هدلو ناكو ٠ هبرجبل ةكاطنا ىلا ريبكلا سوبليساب باظ يف هجتو كلذ دعبو

 أربيل يدلو ىلع 20) ىلصف قدص كتااقمو ق> كنا#ميا :سلاو هل لاقف ٠ ًاضيرم
 اذه دمحعا ازل1 كنذأو كنأر نع تعور تنا نا : طومخملا 3 نم

 1) 0. 0 20 420* -  ] رئاس 57

 3) 12ع 2 مانام ةءءامأمأع 0ع ]0171380 11

 4) (طققأل 357, 86 ل091301 21055 7عاعكأالا 20 3081111

 0 90 هوا 5/001 [تاوك را

 11 بكلتا 2. نط 0 دوا طار 0مدتو 5ءعلعتم 692ةمال0323 0ععات م2891 35 0

 (طخلوأل 360 30 370 دل كيت ال ع ل 6

 9) 18 م15ءممان5 20655115 207569. 1001100
1 
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 5 شا

 لخدف ٠ هموي يف تايف هودمعف سويرآ باحصا ىعاو كلذ نع ىلاف :أربي وهذ يبصلا

 ةيائلثلا ةناما رارسا هل حضواو رابلا ةعم دف موب وهو ةسينكلا ىلا كللا

 ىلع ًاقنح ناكو ٠ امركم هفرصاو هيلا كلملا نسحاف . ةحيحصلا ىه اهئاو رشع ةناعو

 سمالا اذه كّمغي ال كلملا اهيا : هل لام ميكح لجر هيلا ىلاذ لاق“ هتئامال نيفلاخملا

 ؛ةاحمس هللاو ةقرذ نينا ىلع اوقرتفا دق ءافثألا ناف :دثك قراتستلا قرف ىرت نا 6

 دعو .الباق هش نكس كلذ دسف -ةريثك تافضب تضويو نيو هبي(
 زابلا مالكن م هنع روهشم وه كك 1)نيح لا يف هوقرحاو هوقحاف سرفلا برخل راس كلذ
 قدسا

 باحصا ىلع قّيضو:نينفدملا ةفقاسالا درئاس:داغتسسا ريبختللا نتوسوذوال كلل نا
 مييفنب ىماو مهنم اهداعتساف ةنس نيعبرا سئانكلا ىلع اولوتسا دق اوناكو ٠ سوي را

 اماخ ءافنللا نم لتقو .سويرا لوش لوب ن ل هشدج نم طقساو ةنيدملا ن

 عمجلا 2) دقع همايا يفو دلب لك يف مانصالا بورا مدهو هب ةررد:كسالاب 7

 ة_سنك كلملا سويسوذواث ىنبو .٠ حورلا ودع سوينوذكتم ىلع ةينيطنطقلاب يلاثلا

 همادا يفو ٠ اهوبرخا اوناك سرفلا نال ءارذعلا انتدمس ربق ىلع سدقلا رهاظب ةينامسطلا

 تانمو ةتس ةزشع ئدعا هنا مارهم هدعب كلمو سرفلا كلام روباس تام6١

 ريبكلا سوء.سوذوأث نمز ىو ناك قع نيرشعو ىدحا ةنبا درج دز هدعز كلو

 دوهرلا صلخبل ءامسلا نم لزن هلا : لاقو ىسوم ةمسا يدوب. لجر دوهيلا نيب رهظ

 ةبطيرقا ىّكست ةريزح يف كلذ ناكو ٠ نوعرف نم نارع نبا ىسوه مصأخ يك

 ربعا يلا : عادلا رحبلا لحاس ىلع موي تاذ هعم نوشع (107) دوهيلا امفو

 رعبلا يف مهضلا و) دينك مهنم ىتاف» لبئارسا يببب ىموم ربعاوكرحبلا م ١
 منع 000 ٠ هواثقو هومحلف برهذ هكسم اودارا كاذ نوقا- !| ل الف. ٠اوقرعف

 تقولا كلذ يف ريثك 4) مخ

 1) هرم 1[ءععملادم نئادملا . 560 الةداعم5 ذم طعا1م 0هأ(طمزانات 0عءءانطانأك

 30110 378و 2012 2مان0 5. درت نا -7207 را 2 17إ نورك

 © - 40101 ا

 ا د ياا و ا ا ا ا ا لوح عتب وسلا حيت رم نيرو اخ تا ع



 كك لا

 20 سروقسيد مدق ريغصلا سو.سوذواثل نيثلثلاو ةنماثلا ةنسلا يفو :خراوملا لاق

 ةريثك ديادش يعل هنا نابرسلا اومعز يك هتريس 1) 1 ةل ا 3 1

 2 يذلا وهو هابا سرف سفرب تام سرفلا كلام درجدزي نا : هخيرات يف رامرز لاق

 ةريس راسو ةنس ةرشع عست روج مارهب ةنبا هدعب كّلمو ٠ يسرافلا عطقملا بوقعي لتق ٠

 برطلاو وهللاب الفتشم ناكو اي اظأا مهنع لاذاو ةيعرلا يف لدعو ةئس>

 نم ةوبر 2) نورشعو ةسمخ يف كرتلا كلم ربيكالا ناقاخ هازغف لاك ريقعا برشو

 هدنج رثكأ لسقتو هلثقو هب رفظف هسبكو اليل ىلاو هدنج روج مارهب عمجف . دنجلا
 يف لخد نم لك ىلع مقنو املاس سراف ة.ئيدم ىلا لخدو مبعم امو مهلاوما اومبنو

 مورلا دالب ىلا مارهب لخدو ناسارخ ىلع 00000 دز ناش هع

 يراه ىلوو روج مارهب مزهناف !ًديدش الاتق الئاقتف كلما سويسوذوأث هاقلتف مهوزؤغئدل

 سراف لها ناب روج مارهب غلبف» . اشطع اوكله نوقايلاو ريثك 4) اًهاخ هدنج نم لتقو

 ايلا لهذو دما ضرا لقطاع ميم اف موطما تاكو هيلع 5) اويصع دق

 عابسلا نكاما دّفَي ًامادقم عاش ناكو ةنوذرع ال ةّدم اهب ماقاو اركنتم

 هلأسو هرضحاف هربخ دنحلا كلل« غلبو هركذ رهتشاف اهلتقيو اهيلا يضيف 6) ةليفالاو
 هيلع مكن ةراثك ةمعن يبال ناكو سراف ةئدم لها نم 7) الجر انا : لاذ هلاح َنَع

 دضملا كلم هانداف ٠ يسفن ىلع ًاًقوخ انهاه ىلا انا تبرهف هتمعن عيمج ذخاو اهككام

 مارهب هل لاف ةنم فاخخ يجراخ هيلع جرخغ لاق هيلا نسحاو (1077) هبرقو
 ةمزهو هرسكف يجرافخلا ىلا جيرخو ا ركسع ةعم زهجف هرما كيفكا انا : روج

 نم اهدالبو ناَمُك ءاطعاو هتنبا هحوزاو دعملا كلم دنع هرما مظعف داعو ٠ همهثز

 ىلع بكر فك هربخاو 0 كاع رج لزج © + هفرع كلذ دف ٠ دنسلا ضرا

 دع
 ٠

 ك0

 ا

 1) 8: تنمظنتو و 4:20 7017 11 : 1011 0

 2) عبو .: نينرشعو نسخ يف 3) ©0015 - : ىمرن هاخا

 ه١ 00: قلع 5) 01+. : اوصع 60 01 لايفأ 61 ةّلِيف

 00 انهت ”لجر 0-0



 م

 دا ع 1 لسري نا ع هدالب لها هيلع ىدعو رس.كناو مورلا

 اهكلمو اهذخاو مدالب ىلا راسم !'ركسع ههه لسراو تلا ذل ديفا كلف 27

 عبرا درجدزي هنبا هدعب كلمو تام ةريسي 1 دعبو ٠ هملع ىصع نء لك لتقو

 ةس

 ف عبا # عمجلا هءابا ُْى ناك كاملا اذه .ريغصلا س ومسوذو أت تخا ةهراشلب

 ةءيراشاب هتمور نايك رم كلما اذه نوذغمي ناررسلا نا يحل يخااب مهنا

 ءايالا 0 ناكو نشاحلا عمجلا اذه 2( اوعدبو ةقشلا را قفانملا آ]هومسلو 3

 ُم الو 5 ماف سروةسويدو 3) اوعد تسي اولسراو نيثالدو ةناّدس هيف نيعمتلا 3

 اذه هناج ىلا ىسرك ىلع هموزحو هتك 00 نانكرم كلما سل ركثلمح ٠ رمح ش

 يار 8 نا:سووسود 0 | وراشناف م ع 0- اركلا مهسلجاو ةفقاسالا»و

 كلملا مايا ميدي هللا :سروةسوبد لاف ف 00 ل هيس رك نع لزعي الو كلملا ٠

 هتكلمم ما يف رظني نا هيلع بجي لب ةقيقدلا رومالا هذه يف ثدحتي نا هل بحيال ٠6

 ةفقاسالا كرت 1 كلما نيطنطسق ا ثد رومأ نع نوثحمي ةنهكلا كريو هدوئحو 1

 55 عمن ١ اوه هل نوكي نا -- الو م4 نيقداصلا عبو م,:ادذ ْى 4) اودحمب

 (لاق) ١ كلذ نحن انمزاي اناو ىمالا اذه يف لوخدلا كولملا مزاب سيلو قاحا دصقي لب

 ينمت كلثم سأرلا يوق ناسنا يقدلاو نمز يف ناك دق :ةيراشلوب ةكلملا هل تااتف

 يب ملعن اناو بهذلا ؤ انوي كلذ ناك اها : سروتسويد اهل لاقف بهذلا ل نع ؟
 ا لجال كلذو ىنا رع

 14 لعوامتا !معماتمأءانل5 (200ع» 205[ 0غ, 1000 (ع311115 (000*
 سس سل مسلح ع معسل اخس لا صل ل ميس سلا م مع م ةتسللا اي لصسسسل مس ملل ةسيسس٠ستم اسس م

 1) : ةيومتصو 2) (007:.: نوعديو

 4 رود 4) (00175.: نوثحبب

 5) ©01.: ىوه نا



 تك لل 7

 نانأ ذم ظذط1 .٠ 00000 نرت 5 ةوووواسع. ةغ امتاتم 00015

 ممدؤئأ ملل نانأ هنالدص اذه 2026 20130 طقطعأ 1226 5ع مذع22ا 7610140 :

 لاو ةلحو ةعمج دق ء.ا4هم65 ةنس و نوناك ه يف ىدمملا هعمد بيل ريقملا هكلام م

 )0 01( ةدازو) هنرو لالجمشالا ( تداك ) ةداكدق ( شاوح ) يشوح ضعب هب خسنو
 هل وءدي يفارصأ خاو يفاحور با لكن م ني_.ءارل ”ةدافاو نيئراقلل ايون ةناك دلل ريش

 000 111 لاك نم هينا رك ذم“ نا قحتسي م يذلا تامل موي ىلا تاّلزلاو اياطخلا ةرفن. يف
 اهخلناو اهعمحا فوس صقاون ضعب ةصرفلا يف ( تزف) ةزاف ناو . يصمحلا هعمد بين ىصقا ا

 . هللا ءاش نأ

 2 1م هدلنهع ةهيباعوت 20551 200115 8 طققع و 1عععضأ1051 203211 5011م1 181110 :

 ٠ ميناسأ ركذي نا نيقحتسم سبل يذلا ةينافلا (مديب) مدا باتكلا اذه اوقّلع دقو 0)
 ناُعو رشع ةمت ١ه98 ةنس يف اغوبأز ةيرق نم مه: ايلياو تاماح ةيرق نم ايرخز رهاظ 0

 ححيسملل فل)و ةئام

  0(0لعع ا5ؤاع 5ىلمانتذ ءدأ زد 52عءان1و 3/11 نأ 3ممدعأ . ]1ص (0016ع

 5عاهع/عموأ ةطمعع ةعرلموأأ ةصمقضال م2315 2220 (بطق15ا1 2 :

 ١١ تبسلا را ةفيرشلا عماجملاو نيناوقلا عم خي راتلا وه يذلا كرابملا باتكلا اذه 2 16
 ةرجهلل نيءبسو نيدثاو فلا (قفاوملا) عفاولا مدال 7117٠١ ةنسا روهش نم ,كدابمل ناريزح

 لجال همسا ركذي نا قحتسي مل يذلا ليلذلا ريقملا ىرولا رقحا دي ىلع بتنك دقو ةيمالسالا
 مهبرفك ةي رق نم ناغوا نبا سيق مسا سقرم لعفلابو مسالاب هما روفوو هاياطخ ةرثك

 نيءدلا رحلا ليدنلا لياملا لجرلا مسا ىلع بتك دقو . ةسورحملا باجي نطاق ذئموي نك

 ناعيا .رككا انحوي انوبا نيحيل- م لسرلا زاث يفتفملاو ةيتونهكل ١ ةجردب ملاستملا عيدولا .٠"
 هيلع كرابم ُهلمحي هلا .باح ةسورحع ذئءوي ناك نطاق وهو ًادلوم 1 قي رط يفاحلا

2 - 
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 0 ىناثلا ياما يفر

 جشم ةئيدم فقسا يجبنملا نيطنطسق نب بو. خيرات نم

 ةيدومعملا يو هفالسا محرو هللا همحر ميسم ىلع نبا انحوي 8 يلأ نب كءيعس هيسفا هك

 د نب رع ثا ص
 ُ م ا

 هل صوم جي د

 2) تس رصيق سطسغا كلامو ٠ رهشا ةعبراو نيئس عبرا رصبق سومأوب كلمو

 ناك يذلا دوهيلا كللم لطب هكلم نم ةنئماثلا ةنسلا يفو ٠ رهشا ةتسو ةنس نيس

 3) سوطيدمطنا سدوريف مهيلع لمعتساو مهتونيتلطبو مورا ىلا ضو بلال
 سئد لتقو مهماع ةيزللا عضوف ةنس نيثالثو اعبرا بوعشلا نم هنا كد يذلا
 سدوريه ملي نا لبق دوهرلا ءانس فر عب ناكو هبا ناناثوبو 4]سوقوره ةئيكلا

 لوق كلذدب - و كلملاو ةودنلا منع تاطب سدوريه مىيلو نق 5) نييحيسم نوّدسني

 عست لجا نم : كاللا ليدب-ج هل لاق ا لايناد لوُقي كلذكو ٠ توعشلا رظننل
 انتاف 7 حد نيناكو ثاللدو ةنايعيرا اهددع نوكت اعوباس نيمسو نيشاو عيباوس

 1) طآومع 5عءان203133 201010115 م8116 اع انم1عم 10عداأ20 (0001غع ءال-

 وتطأول انكر لاتأ 2[20طدخنع هام ذم ظاطأت ه1 ععو 8160123 آل 1

 03673511 رانا 201133 1011 عاان120 151 723. 2110565 م3عأم25 20316 ءم210388أع

 11325935 30 1«عءأ210 20111313 5# 2) - 011 52

 3) 1.6عم سرتبطنا 4) 164 (ع00ع» . آ[11ع«:00عو كراء مسبب ممم عاج

 هءءلتغر ةغ طالاتتت 701141411 1011 1101110115. 2 5) 11 . ع. (نآرجثعاأ 5عات ة11أ

 6) 17ه: 1م هم01 66 ه6 7) 11226 زدصت 50م1 71219 ذان0أ م٠

 ووهو تان117 7211311105 ٠

 |ومنل



 <جدج ديبار

 اك ضنك 2

 مت اهيف يتلا فصاتسي نب سويراد [*) كلم نم تس ةسنسلا ازا“ لموت يل

 دوهيلا ىلع مورلا ةبالو سدوريه لبق اهيف[ 21 دلو ليلق دعبو برلا تبب
 )اهالكلشررا يروس: مدهف مهرعا ىلع يلي هئءدت ملو دوهملا ةص[ (251 ]
 ريصب نا دحال قاطب و هيلا تونهكللا ةدج ذخاو اًريثك ًاًتاخ اها اهاها نم لتقو

 هدعب نم دوهيلا ىما اولو نيرذلا لعف 327 ةدحاو ةئس نه رثكا ةنهكلا 1 و

 ظ 0-0 ةدجاو ةئس د ةنهكلا ساند هريصف لئامانج ىلاف لباب ىلا هلو هنا 1

 2 3)سويااطسرا لتق مث ةدحاو ةنس هتَأرم ١ اخا 2)سومقروه نب تي اطسرا ريص كلذ

 ظ اضيا ل اياتح ميلع بن د 2] سويف روه نبا
 سطسغا جرخ سدوريهل ةعبارلا ةنسلاو رصيق سطسغال ةرشع عبارلا ةنسلايفو

 6) رصيق ىلا هجتوتو ةعاطلا علخو فلاخو و)اصع هلال ب) هتفيلخ سناينوطنا بلط يف

 000 0017 د4 ليها نطبغا يراحف رصم ةبحاص ةرظيواق قع ناك ةنال
 ساينوطناو ةرطب واق ذدخاو ا .,ذف رمقلا رخالاو -رتسشلا [هدحا مس | ةرطبرولتل

 [يهو] مورلا يديا يف ترادو مويلا كلذ ذنم رحم كلم لطبف اليل ا احجيذذ
 ةبنمرا ىلا هداوق [ضعب ريس رصبق سطسغوا نا مث سطسغال ةرشع ةنماثلا ةئسلا
 1ْ اهحتتفاف

 نيئس عبرا لكن وكي يذلا سوبككا ربشلا مورلا لخدا مويلا اذه يفوأ 3(1)
 7) دوطسكت ةنومسي مهئاف نونانويلا اماف ٠ 7)نوطرو نوددلف سو>زح سردافا |يا

 ناكو .٠ رصيق مسا ىلع ةيراسق اهامسف ةنيدم سدوريه ىنب نيرشءو ناك ةنس يفو

 8) يليلحلا اذوهيو يروغاثيألا فوسايفلا نوطسلاس تقولا اذه يف نع نم فرع
 مشل دشسس هاساام هام مسالا نسا سم سس سس م تيس هس د سه سس سس م سس سمسا _:بس ميم ا 2

 ع
 .٠

 همت سس ساشنسساسا

 دج) 001122 8 .: يو طسحوب 1عأءزأاللال5 ع 20016عع ء>عأ ل ءل1 12

 00 الكا

 2) 8280 سون اقره 3) ةزع ؟هءدخغ 11]:471101 726006 سولءاطسرا 0

 1 سولاط-را 4) الان[ 17/11 - '

 5) 50786 ىصع 6) 5زء 60462 م0 رصم ىلا هحلوتو

 1 7) الووعو عزهمءوع 0010م1. (8 الأد16غ 5ءاءاتال5 مالا82ع011ءان5 عا 601 8

 2 ةدتواتكأت : لع لد0د © هاناععم ءزاندلا1ع 56ءأ2 نه, 1*1. 105ءمطاتقلو للم لء.رآ, 1 ءأ 6
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 اندمس دلو نينرقلا يذل نيئس عستو ةل ئامالثو سدوريمل نيثالثو نيتلثا ةنس يفو

 مويلأ كلذ ْي رحقلا يف ناكو لوالا نوناكح م نيقب لايل تسل ءاعبرالا موب دحلا هل م

 ناتسو تدسؤ ةناهستنو فالا ةسّخ ةناغلا هذه ىلا مدآ ذنُف موي ع اعقا مورلا باسجي

 انيسف بارا باحصا تنثيل يضاقلا [سونري وك ] ةنسلا هذه ليبق اوهجو دق مورلا ناكو

 لئاي> تداوف ةعما تدثيل ميرع بيطخ فسوب دعد ذا هتنيدم يف ناسنا [لكتيثرأ وه

 ىلا اهودهاف قرشملا نم مهفاطلاب سوجملا ىلا دجملا هل حيسملا ةديس دلو املف

 ٠ سونج رمال اذه 53 اذكو نراناو رف بهذ يهو دجملا هل م.يسملا اديس )1[ 89(

 .كعد انعام ملف وه نك نباو وه نم اماو نيطسافب لد يذلا دواوتلل ايادهلا [اودهاوأ ١

 ها ١

 يف 2) سوسعوا ىلا سطسغا بتكف هيلا باتكلاب هجوو سطسغال كلذب تكو

 يذلا دولوملا رما نم تركَذ ام تمهفو كباتك تأرق دنف دعب اما :هباتك باوج

 ايادهلا هيلا اودهاو وشلل نم اومدق نيدلا سوجللا رماو دوهيلا نيب نيطسلف ْ دلو

 سدوراه نكلو دسرلاب تاعو قطا تدم لو وه ن< نباو وه ْن<« ردك 0 كناو

 ل نوطاعا -- 1 1 هحصقو هرمأبو وه نم ائملعي 2 دوهملا ىلع انماع

 نبا سدوريه ىلا سطسغا كولملا كلم نم : هتخس هذه اباتك دوهبلا كلام سدوريه

 يملعي فنحكح ميكحلا 21 سومدعوأ ناف كعب اما ٠ ملسلا دوهملاب لكوم ا سنوغيظاا ' .:

 نعو ةبائعب هرما نع ثحباف ايادهو اًفاطلا هيلا اوامح سرفلا ناف دووم كلَ دلو هلا
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 تعالوا مب هوفطال يتلا فاطلالا امو | مهي ببس امو موتا نيدلا] سوفا
 هللا 1 ا نا كاذ ا ملع ىلع 9 ع هرمأ نم قع 1 3

 اميظع نا: هل اولاقف . كرما ام :مهل لاف سوجلا يا سدوريه ناك دقو 065

 نوكنف روهدلا ضعب يف دولوم نيطلذ يف دلويس :لاقو اهب انأينا أمت مشو انل ناك

 2 هتمالع 2 انزع منو مكذا كاذ ةمالعو هرسأي ملاعلا هل 0 اميظع

 ٠  10119111115ظآمردعم هم مان 165 ه0لأ1 نع . !"016ع 1عععملان07 سونيقتل )1

 2) 01111 م1112 20113



 + جس ب

 اهب هوفطلأو هيلا اوقاطناو اًنابلو اًبهذو ارم اولخاف هومتيأر اذاف كلذ اودّقفتَف اذكر
 لت مل ناو. ٠ يظع ءالب مككلا كلذ اوامعفت مل نا مكناف اوؤرصناو هل اودجساو

 يتلا تامالعلا هيف 2 8 مجنلا اذه انل رهظ قح كلذ ائفالساو 7 ظذح

 38 هيلا رظندا ءاثتأو تفاطلالا ابلمعف كلذ نمط انم.ظعو ائسدئر انا اه

 اذاف ءاصقتساب يلا نع اوثحناو اوتاطناذ ذ يأراا متصا دق : سدوريه مه 9 1 ا

 بكوكلا اذاو سوجلا ىضم املف ٠ هل دجساو ضيا انا قلطنال انوملعاف هوّمدحو

 عضرللا كلذ ىلا مهب ىعتتنا الو.اهيف يبصلا ناكيتلا ةراغملا مبلخدا ىتح مهماعا ديس
 كاذب او>رفف هم ةماو يصحلا اودحوف ةراغلا اولخد كلذ 10 املف : كل رحش و فقو

 رخآ قيرط يف اوفرصناو ُهل اودجسو ابادحلا هبلا اوبرقو مهةيعوا |وديستاو !كيدنش احرف

 امضغ بضغ سوجملا نوإ سدوريه ىأر ملف .٠ سدوريه ىلا اوعجري و 4

 ناك هنال كلذ نود امو نيتنس نبا نم ملح كد لافظا عيج حبب لف لسراو ادي دس

 نع اجرخو هللا يحوب يبصلا الخ دق ميرمو فسوي ناكو"ناتنس رذئموي حبسملل ىلا

 نيو ىدحا اهرع عيج 2 ناكو .ةئس ةرشنع ثالث:تنب هتدلؤ ير تناكو 9 تدب

 عبرا ة ةنس كلذ ناكحو نيئس 508 حيسملا عوسي اندم دوعص دعب ع انو ةدس

 رصبق سطسفال نيعبراو

 رصيق ىلا : ازذكه هيلا هب انك باوج ُْى مورأا كلم رصبق ىلا سدوريه بتكف

 ثمنا نا يفرمأيب بتك كولاا كلم ناف دعب اما .ملسلا سدوريه هدبع نم مورلا كلم
 سوجملا تذخاف اياد_هلاب هوتا نيرذلا سوجملا رءاو دوهبلا يف دلو هنا ةغلب ريد نع
 مهاصواو ميلا لهع رهدلا ميد ف مه ناك اميظع قا يلو ربخاف مهرمأ نع مهترركف

 ضرالا كلي هنا هرما نم نوكي دولوم دوهيلا ضرا يف فناتسي ايف دلويس: مهل لاقف ٠
 هتمالع مهاطعاو موجنلا 4 اذا اع ا ءامسلا 5 نورت مككا كاذ ةمالعو اهلك

 هبلا اوريصيو 3 املو اهذو ١ ٍِس اولمح نا تامالعلا هذه مجل علا اذه ا اذا مهرع ءاو

 ف اوعقو كلذ اولعقمل هملا اوريصي م نا مس | مهملعاو اهب هوفطلبو )4 ١ 4 اودحسل

 مويلا مجنلا مهل رهظ ىت> كلذ نودفت أضيا مهو مهفالسا لزي ملف ٠ مظع هالب
 تهدحوف ل اودحسأ هوناو نامللاو رملاو بهذلا اولمحو مهميظع هب مهرما ام اولعزذ 6
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 .رصيق كواملا كلم ىلا مههجتوال سوجملا "يلا اوذريو يبصلا عضوم اوفرعيل اسر مبعم
 ملح ثدب كاكا ةركذ مل تدب ىلا تهجود من اوبرهو الام يسر اوطعأف

 ىلع كلذ نم نكيلف مهعم يبصلا سفن ىلع تيتا دف نود اف نيتنس نبا نم اعيمج

 0 ع
 نم ادهو امظع احرف كاذب حرف سدوريه باتك رصيق سطسغا ارق املف

 ناكو ناريزح يف تداوو كلذ لبق تامح ايركذ ةجوز عبشيلا تناك دقر :٠ هركحذ

 موي ميرع تدلوف عبشيلا لم رهشا ةتس دعب هنم نيقب سم راذا ُْى ميرع ىرشب

 مايا ةناث نبا وهو ناتنلا تدب ىلا لخداف لوالا نوناك نم نيب تسل 5) ءاعبرالا

 خسشلا نوعمس لمحو لكما ىلا هودعصا مدلومل موي نيعبرا دعب نم ناكو

 ةتثا ليل هدلوم نم نيتس دعب رصم ىلا صخشو : هيعارذ ىلع (57) حعيسلا انديسا

 نأ نيئس عبرا نبا دئمو وهو سدوريه توم مغلب اًملف نيتلس رصع ثبلو سوجملا

 ةئس نيعسسو هثلي دع ساع نا دعب ثام سدوريه نا 5 . كانه ماقاف هتلي دم ةرصاأت

 هتأرعا لتق هتوم لبقو رصيقل نيعبواو عبدا ةسنس يف ةنس نيثالثو عبرا اهيف كلم
 اضا 4 ثان اد هيلجر 3 مروو دي دس مرو 2) هاعما يف ناكو هيو

 عطقب وهو نيكسو ها هن لي ىو كلذ هبأذعو هضرع يلف وه اننش دب دس 0

 قح عجضنا مث هوكشي ام ةنوشخو هن نم نيكسلاب هسفن حيذي نا دارا لكأو

 | ريبكح اديع نا ماعا يلا :اهجوزلو هتخا مولاسل لاق ناكو ٠ و]تامو هنطب قئثنا

 انه ميثم نوديتحلا ءال'ه دخ ومأ نك [اميظعا 5 رثو ُْش وم دنع د ومملل نورك
 نى ٠ 3 - *

 اداو رشع ةثالث هلو عسن هتؤسلا ١

 2 تا مث .نينس عسل سوالمشرا مهسأرف نيئرقلا يذل ةرسسع قفئاو ةثاءاادو رصبق

 1) آم مم2:عامع ءاثنثاا موب 2) 036. : هئامما 2

 3) 112عع 20169 22151868 511119 5. 21 عمتجا

 5) 5ءنءلطلغ ا!م(22 سوالشرا
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 5 افنر

 ة) [اينيلباو] ابو>ارط 2) نالف سوفداف ىلوو سرالشرا !) اخا سدوريل مهرعا دّآَق

 لا اكو ةينيمرا لخاد يتلا (5") ناللا ىلا 4) سدورطا ىفن سطسغا نا مث م

 0 ورسعو يلا سدو ريش

 نس نيسمحو 6) تس كلم نا دعب ةنس نيءمسو 9 ساطسغوا ش ماعو

 نيعمسو ناك هرمع ناكو ةنس ني رشعو 7)ثالُد رصبق 00 كلمو ٠ رهشا ةتسو

 ةرثك عضاوم اهف طقسو ةميظع لزالز 5 يكل ٠ نو ةنس لوا يو 3

 ةندق سدوريه ىنب هكلم نم ةعباسلا ةنسلا يو ٠ ٠ ماعتأألاو سانلا نم قاخ تامو

 سطالايف هجو ةرشع عبارلا ةنسلا يفو ٠ كلملا سويرامرط مسا ىلع ةيربط اهامسو
 انحوي نم دحلا هل حسملا ديسلا دمتعا ةرشع ةسماخلا ةنساا يفو دوهيلا ىلع يضاقلا
 ناكو ةئس نيثالث نبا دحلا هل حبسا | _ !اذه يف عجر دق ناكو ايركز لا

 ماقاو [تايآلا لم ُث] ٠ اناق يف ارح ءاملا [ريغ ذا ىلوالا ةيآلا تناكو] 8) هدامعا
 5 ام كلذ ريغو بونذلا رفغو | ةسج 7 ةسحجنلا]| حاورالا درطو نايمعلا نيعا حتفو نيدعفم ا

 يذل نيعبراو نيتنثاو ةناعالثو سويراميطا رجع عسلا ةنس يفو .٠ سدقملا ليحنالا

 8)[ 21 حسلا ةديس باص نينرقلا

 حيسملا ثديس تامه هيفو سودرفلا نم مدآ هي هيف طبه يذلا مويلا لثم يف 0 2

 هذه يف حصفلا ناكو ءامسلا ىلا دعصو اح قولا نيب نم ثعناو نفذو دحلا هل
 حيسملا ةديس [ماقو] ىراصنلا حصف ناكو راذا نم نيقب عستل سيمخلا موي ةئسلا
 نم نولخ ثالثل سيما موي دوعصلا ناكو راذا نم نيب تسل دحالا موي دا هل
 ةياغلا هذه ىلا مدآ نف رابا نم تلخ ليا ةرشع ثالثل دحالا موي يتسقيطنفلا راصو دابا

 دحاو لكل اقف كلذ يف | 9) سعسادره لوةكةنس نيثالثو عستو ةئام سهو فلا ة ةسح

 10)[ ] دوهيلل نوكي مدا نم نا:لوقي ةناف سويباسوا موا | 8) تادو مهنم

 1) (061.::ىحلا 2) 5زعر 056 دالب 3) 11. ع.17همارع ذاك ها كة 10

 4) كزعإ 7١ 1 15 6) (ز01.: 3

 7١ ه1 . : ثالث 8) آند 110ع22 06510232111٠

 10( 00101261101 112638 251583526 51٠ ٠ الورص عم 60111 م1021 )9



 5 شا 6

 امنا اولاق ةرماس لهاو طقف ةئس فلا ةعبرا ١ 2 1نولوقي مهتاف نويناربعلا [ماف
 سشلا تعلظا رفق كام يق نا (62) 211 نك 0 ةعئالثو فلا ةعبرا

 دل ُْ ١ 2 ا لاقو ة ةميرغ روهأ تثدحو اه ةفرطأ 8 :

 ءالإ انأ تثّدح ها: !دكهش مهريسو كولملا بورح ف هشك يذلا هناك 0 2 0 ١

 تغلب ةفوح ةريثك زوما"تفاكو ضرالا تسحترو نسبسلا تقلا لن وط مغ و ريك . 1

 يضاقلا سطالف اهيتك بتك نم كلذ ببس انفرعف نييناربعلا ضرا يف تثدح اهنا

 هذه تضرع دولا ةتباص لجر توم هنا اهيف لاف رصيق سويراميط ىلا نيطساف نم

 ابكسرومالا ١"
 لعوتو معاطا ةنال دوبيلا ءاضق نع سطالف لزءف-هجو كلذ رصيق عبس الفا ّْ

 اهيتتك يتلا هرمامم يف لاق ةناف يللاربعلا سوفرسوي كلا ذكو مهدّدهتو هوبلص نيذذلا دووبلا
 ةريس ُهَل تناكو عوسيا ُهل لا, مكح لجر ناهزلا اذه يف ناك هنا » :دوويلا - ىلع

 ناكو بوعشلا رئاسو دوبيأا نم سائلا نم ريثك 0 ل لضاف هنا ملعو ة :-

 هنا اوك ذو 3]هتدملت اوعدب هل اوذملتث نيذلاو توملاو باصلاب هيلع خف نع طالبق

 ةنع تلاق يذلا حييسملا وه هلعلف (7") شاع ُةناو هبلص نم مايا ةثلث دعب مهل رهظ ٠ ٠6
 لوديو دحم ا هل حبسملا انددس ُْف هباحصاو سوفيسوب لوق اذبف. ٠ « سيجاعالا ءاينالا ظ

 افانقو نانح ةسارر يف ناك هلقدو دجلا هل حييسملا اندمس ريب دت عيمج ْنا ضيا

 ةسائر ءادتبا ىلا نانح ةسائر نم ىنعا نينسلا كلا يل ةئهكلا 4)اسيئر اناك امهنال

 قرحا سدوريه مييلو | 1 ُهنال نينس .عبوا غلبب نسلم كيرلا ف رم امهشدب 7 اماف ٠ افاق

 ةيرورخلا 5)ةح دحاو مف بسح ال موق نم هنا فرع ال ىلا م,اثامق بانبلا "؟

 ةنئس الا مهنم دحا سأري نا ةنهكلا 6) اسيئرا نذأي نكي 5 هّماخ تحن اهعضوف
 افاق ةسائر ىلا نانن> ةسائر نيب مف ءاسورلا ن٠ ةعبرا مأق كلزلف طقذ ةدحاو

 هناكسم ماق برخو ةئس لكا اًملف ىحي نب ليعمسا هناكسم ماق نانح لزع' امل هنا كلذو

 1) 10116 11862 011 2) لوم عرت ت07811مأال135.- 3) (072.:
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 .دوهيق نب نوعمش هناكم ماق هتنس اضيا اذه مت ايلف ةنبككلا سيئر نائح نب رزاعلي

 نوكتي الف هتسابرو هدهع ىلع دجلا هل ميسلا نديس بلص يذلا افايق هدعب ماق مث
 نيئس عبرا نم لقا اذا افايقو نانح نيب

 رصيق سويرابيطل ةرشع عست ةنس يفو : ةيراسق فتسا سويباسوا لاق 29 )

 ةنسب دحلا هل معيسملا انديس بلص لبق نينرقلا يذل ةنس نيعبراو ىدحاو ة6لقو

 اوداع اًملف ٠ هل جيئاوح يف ندملا ضعب ىلا السر اهرلا كلم دوسالا رجا هجنو ةدحاو

 دجلا كل حيسلا انديسب دوبيلا لاعذا ضعب كانه اودهاشو ماشروا ىلا اواخد
 2 هءارباو هتانآ نم مهغلب امو حيسلا نديم ٍلاعفا مهدنع اوتيثاف هيلصا مهدادعتساو
 نم مهغاب امو هوشاع اع ريدا موبحاص اوربخ اهرلا اومدق الف ٠ جالع ريغ نم 1)اضرملا

 رجا كلذ عمس ايلف . هيلع مهعجو هب دوهيلا عينص ءوسو دجلا هل حييسملا ةديس لاعفا ٠

 زواجتي نا هنكع ماف ةيهلالا هروماو هلاعفا دهشال هيلا ريصي نا ىهتشاو ةنم بجع

 :هشض لوقي اباتك ةعم بتكو روصلا نائح هيلا لسراف ءادعالا نم اًفوخ هتكلمم دح

 كنع ينغلب ةناف دعب اما ٠ ياشرواب ربظ يذلا ببطتملا عوسيا ىلا دوسالا ريا نم

 الو ةيودا ريغ نم 4:9 ءاسالاو عاجوالا ' ىربت كناذ يلاحورلا كلعو كمن .ط.نعو

 نوكت نا نم واخت ا يسفت ُْف تاو قرورس هب دتشاو ل 0 جالع ١ ه

 نا كيلا ىلطاو كلئسا اناو لاعفالا هذه لسعفت تنك ذا ىلاعت هللا نبا ماو هللا
 كلتق نوديري دوهيلا نا ينغابو ديدشلا مقسلا نم يل ام يفشت نا كّلعل يلا ريصت
 وده يف اميف نكتلف 3) انكسلل ك4 كاب او 2 2]ينفكت ة ةنس> ةهزن ةدحاو ةندم يلو كبلصو

 .« تلعف كلذب ىفرستو لعفأف كك ىلا تع نا تر ناف ةمالسو ةيفاعو

 لبق يل تنمآ كنا كابوط » : هيلا بتكو هأرقو هباتك دحلا ُهل حسا اديس لبقف ”

 نم ينتلأس ام الاف يل نونمزي الفد نيذلا نا ىلجا نم بوتكم ةناف يلارت نا

 01 11 ندعضو هن يع اذاق ت ا هل يذلا ء 0 ََن نجي هنأف كيلا ريصملا

 1) 565186 ىذرملا

 20 ب017 ٠ : قف 6" ١

 3) 5016 يكسلل
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 «1ةئادلا ةايللا ىلا كعم نيذلا دريو كماّساو كعاجوا أربتف يذمالت ضعب كيلا

 لهنا اووصم اكو ذحلا 2. تينا 323521 اك ارح نكاح لاا
 هيلا رظن لءعجو ةئسح ةقئنا غابصأب دحلا 7 حييسأا ا[ديس هف روصو 8 احول 3 ١

 هحاص دوسالا رجتا ىلا هعئدو اهزلا ىلا هب ىذمو حوللا كلذ يف (85) هتروص روصيو
 اًدلف ٠ ةباغلا هذه ىلا كانه وهف هنئازخ ضعب يف هعضوو ةميظع ةماركس رجلا هلق ه)

 اهلخد املف اهرلا ىلا نيعيسلا دحا 2)حيلسلا يدا اموت لسرا هببا ىلا حيسملا ديس دعص

 : معيلسلا اموت هل لاقف يملا رون ههجو نم عطس ُهنال ادجاس ُهل رخ دوسالا رجا هآرو
 :دوسالا رجلا هل لاف كتتيلطب ترفظو كتجاح تدجو ينلسرا يذلاب تنماذا2)كنأ 0

 ال اهب متقثو مورلا نيبو ينيب قيثاوم الولو هيلا يثودو هب يباجعا نم تح تنم دق 5
 ذا هوبلص نيذلا دولا توزغو ىلاحصا ةعا#ج يف تنكر دق تنكل اهضقن ىننكي ٠١

 4)ىمومنا ّىح ةريثك تارا كانه لمعو هعجو نم أ رباو ةنم ل ئنمح 3)ىلدف٠ ميكلها

 رنضيق سويراسسط ىلا تتكرجبا نا مث < هتياور ىلا قاتشا هزيخ ةغلب اك روثا كلل

 بحاص رصيف سويرابيط ىلا اهرلا بحاص رجا نو » : هيف لوقب ابانتك مورلا بحاص ٠
 ريغ نم حيسملا اويلص كناطلس يف نيذلا دوهيلا نا كلملا اهيا ملعاف دعب اما : مورلا
 ' ضرالا تازازتو سمشلا تملظا هوبلص اًملف (9) كلذ بجوا لعف الو قاقحتسا

 هيلا بتكف .«طق اهلثم نكي مل ةميظع روءا تادحو اوماقو ةريثك قوه كعشأز 1
 ىلا مورلا بحاص سويرابيط نم»: هيف لودي اباتك هباتك باوج يف رصنق سويرابيط 1

 يذلا لجرلاب دوهيلا ؟)اولعف ءيش لكت فرع دق يلا ملعاف دعب اما: اهرلا بحاص رجتا ٠

 01 لها ناف اهيف انا يتثلا بورما نم ردقا ملف مهنم ماقتتالا تدراو تركذ +

 تلّخَو ةمقثلا مهل تلزنا اليلق تغرفت ولو مهتدهاجمب لوغشم اناو يلع اودّرتو اوصع ٠
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 (ع0. 521طقصلتو م. 112) 20 7؟ئطانات> 1ع؟ع ءاء 201ع101ع 205أ10 1805011012 ©[.

 2) 1ءدانذ 29066 يداموت ءأ 18 زدنص هتطلا ع 4040 2عمر هدمصت4 1012 ظ
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 ريثك ناوهو ٍديدش .لذب ُةتلزع دقف مهءاضق ُهَتْلو تنك يذلا سطاليف اًماف مه
 « هناكمي هضوع تهجوو محلوق لحمو مهعاطا :ةنال

 ءاسوُر كلها رصيق نا هغلب لملق دعب نمو رسو هب حرف باتتكلا رجبا أرق املف

 1)يا هناككم اوهجو رابا نم فصنلا يف مسباسلا اموت يفوت الف ٠ ادج كلذب رسف دوبيلا

 ىلا دحلا هل مييسملا ةديس دوعص دعب مهئاف رشع دحالا لسرلا اماف.2) ىزللا بحاص ه

 ةرشعو همايقل (9") اموي نيسمخ دعب نمو ٠ ايّثم اطوي رخس اذوب. ناكم اولخدا ءامسلا

 يذلا 3) فسوب نب بوعي ىلع ميديا اوعضوو ةفرغلا يف سدنقلا حور اولبق هدوعصل مايا

 ةسماعش ةعبس اولعو ٠ ةنس نيثلث اهربدو ميلشروا ىلع اًفسا هام هر ا دلف

 نروسسوأ ةرءاس ىلها ذلت يذلا سفليفو دوببلا هتمجر يذلا سونافطصا مهدحا

 تقولا اذه يفو ٠ ةيكاطنا لها نم 4) سولاعدو سا :مرادو سرواحدورفو نووسطو

 سولوف ذملتتو ٠ حءاسلا سوفيابف دب ىلع و) سوك نم يذلا مدانخلا ريمالا دمتعا

 ذملتن كلذكو . سويراسط كل.هرخآ يف 6)سويفاطسا اسف مجر ىتاا ةئسلا يف لوسرلا

 افصلا نوعمش دب ىلع هيراسق هنيدع سويلانروق

 أشم عه رشع ةثالثلا لسرلا ءامسا

 : مهافوو مبعضاومو

 ىلا الوا راص ناكو يلاتنن طبس نم 7)ادامص تنب نم هلصا ناف افصلا نوعمش
 راصو ةيمور ىلا ىنذم مث شويدواق كلم نم ةنس لوا يف يذم اهيف بو ةيكاطتا
 00000 ادق نوران رع ةئلاثلا ةئسلا ىلا ةنس نيرشعو اسخ اًنتسا كاع

 اسكنم سرطب باصو سلوف هعم لتقو

 دع
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 دع يلا دلما 0
 ىلا واص من م مهذملتو سائلا 2 دالب ىلا (10”) راص اذه هوخا سواردنا

 ديلَتَو 2) ةمن.طدطسقب 0 نم كو وهو اهلك اهذملتف 1) ةءاخاو ةيدوماقو ةمقمن

 مهدممو كلائه نم

 3)س وفن رغا سدوره هلتقو اديص تدب نم نولوبز طبس نم ناكىدبز نب بوء

 نم ةريزج ىلا سولاطمد هاقتو نسا دالبو رسفلا'ىلا زا اله رشا ا ا
 اس. نفذو ثامو نسفاىلا ةذر هكلم را ينو هكتللل ةعساتلا ةنسلا كرحسلا |

 ةملتو انجاطرق ىلا راص فااداض تيب نم ريشا طبس نم اذه حيلسلا سلو
 كانه ٠ نفدو أم تامو ة ةمغورف ذ ىلا راص مت 3 اهلها 0

 بلصو ةريمكلا ةديمرا ىلارا راصو رحاسا طمس ع نم ناك اذه 5) سوملثوبا 5 ١

 . تامو كاتذ 5

 لمثو كانه تامو دنملا ىلاو ديسلا ىلا زاضو افرح لبس نم نأ 2 |
 ئ اهرلا ىلا (طخدل ٍ

 ةلك أ نب ىلا زاضو ةرصان ةئلم نم حاس طش نم نك اذه ىلشالا
 تاهو كنها لا راض 9 ليخالا مف عضوو نييناربعلا ليك عجر مث مهذملتو ساثلا

 6)سعسلا رحح يف قرعا اذه .اب نفذ | ١١
 يفوت ميرفا طبس نم ناك اذه رويغلا وهو ىليلملا يفااّقلا نوعمس (09

 ١ ةامح دال

 7)مكح لجر ناك ةنالو ناعمس طمس نم ناك يدت ىّبسملا بوت, نب اذوهي

 اهب نفدو 8)سوطور» تامو يبا يّيس
 ماسرواب ةراحاطاب مجد باف طيس 5: نك ناك اذه ىقلح نك بوعد "م

 :( م ["عوا011100, 111013 أ 0 مآ عانت انف ماته عال هه

 معمأ و عه معواتأاتاصتاتك نطل ءكنصتواتع 1ععغلم مه1عاط2غ ؛ نأ“ . ناطقط0أ : (0170110114 2

 الانءعاتعا ]ع كورتعام 1,146. 2) 0 0:هاطععأ "1901 20101113112 5عوانأ أ انا" 30101٠

 )1 كان ا 005622 ؟) كزن م:0سوالاو

 6) 5ءماعمأأل2 هم2ن ماه و 4026 سطنبلا رب يف قرغأ م

 7 5 اليل 8) 516 و 12ع2أ101 سوطب رعب 26111145 .
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 ' هيام ملظع ماع 0 ناد طب نم ناك ادحاظو وعتالا .نومبستنب اذَوع

 1 اطويرقسا اذوهي ناككم ذيءالتلا ةلعج اذه لسور طيس نم اتم

 ١ ليصفتلاب مهباسناو ه)نوعبسلا ءامسا

 1 مجر 3)اماسص ٠ قشمدب لتق امدح ارا نب سرود هات سنمأو ند دا 6

 ف سائأن رس . ةريزألا سراقب كاف ايانرب 0 ةكاطناب مجر 4)اهصلا .ةءردنكسالاب

50 5 : : : 

  يدلا ياطاولا سمول ٠ عوملا نم 5) امي نفقدو تام سوعسرف ٠رحبلا يف يلا

 - حيسملل ذملتت يذلا لوبتلا سماذاقن ٠ ملشرواب سبملا يف تام حيسملل ذملتت
 سوطسوي (417) *باتكلا سئر وهو ل اثثن .هماكو حيسملا ىلا ىلا ناكيذلا وهو

 ٠ ضيا هل ذ يذلا اليس .حيسملا يخا بوقعي وخا اذوب. .سولوف هذ يذلا 0

 انحوي .رخآلا رئاس عم سيسكربالا يف اقول هكذ يذلا .سقرع ءايشرب نب اذوهي

 رحس بودأم )6 ٠ لب انه نوسللا )3 ١ نوعمس ”يوردتكسالا 01 دوره ١

 يناررتلا )٠8 يلارقلا سوسل ٠ ميرع بيطخ فسوي وخا افويلق ٠ هشا نوعمُش .

 فسوب 0 اسوي . ماسروأب بالصو 0 راص ىذلا ٠ فسوب نب توقعي ٠

 09 قيرطلا ف افواق عع اوناك نيدلاو نوعم.سإ يحل يذلا اذوهم . رمكلا توقعي 5 ١

 ىّعسلا امره ٠ سوط رهوس ٠ انرط ٠ نوحلب ٠ امره ٠ سوطط ١ سوةينوردتا : معز

 ْ ٠ سوم م٠ سروسلرح : مهو ةبرا يقي سرطب عم اوناك نيذلا رفنلا ةتسلا ٠ يعارلا

 2 ٠سوسرف :امهو حملا توهالب ارفك ناذللاو ٠ سولافا ٠ سوماغ ٠ نوعمُس ءورطب رط

 ٠ ءاواعما و لور فعن هلمءو 1, 161-25 2).. (نمه2 -: نيعسلا و نطقس : - 4017( 0

 طمأر ةة10., 1, 149 ءأ 154. 3) آعوع هد طاصقعأمم (عم0 225.429, م.

 177؟5.)ونالم ى4) 13 . ع. (عمزتدع 015ه ماتاانك. و) طعوممدتعم عملا 1ع

 2280 سربو 6) 5زعأم «0ل16ع. 7) ا . ء . اللوب1معا1 ءم1|هعادتاءانك 2 005

 "> ظع.يطم.,7ج]]1:1) )8  الدأغ ىذرر 0116111 مزن ع1. 9و) 85) ذاع ملعت ()



 1 - نو“ د 1 1 ل ند كنيس ااا نست ايمسع كورسا ب سا لآ < .

 3 2 -- ب 2 2 د 7 5

 مهمل 8#؟ مها دب 0١

 . سومطسا . سوابرورادو ٠ ىليحتالا اول اميئاكم لخدو نيرفاك ازاصف :)نوساو ٠

 < سرعل رو اعيرلا ٠ سوفوز ٠ سومسفرم ٠ نودروروب (117) .نافطصا ٠ سولباطسرا 3

 ةبذدكلا لسرلاو نوال - سوراشو .٠ سوردنكسالا ٠ سوامر مه الورع ٠ سع.دوأءمس

 نوالو٠ ٠ نمر 5و : نوعمس 2

 0 ْى 0 هوك !اخو ارجل 1 اك ا تا أوعضوو 3 ا ادهاهو : 0

 0 2و سدقلا ا نبالاو بالا 3 0 ارناكو ًاعيج ا اذاو

 ةناربعلاب ليجتالا بسك لاف 1 اذ ٠ ةقداصلا هللا ةدايع ىلا ةلالضلاو رفكلا ند

 اقول اماو ٠ ىمظعلا ةيمرر لهال 5) ةسمورلاب ليجتالا بتتك ةناف سقرم اأو :نيناوولا

 لهال ةينانويلاب هلمحلا بتك ةناف انحوي اماو . ةءردنكسالا لهال ةينانونلاب تك كلذ ا :

 ةلاسر ةرشع عبرا بتكساوفو لسرلا صصقوهو سيسكرإلا بتك اقول نا مث سسفا ٠
 سدوره هجوت رصرق سوبرابيطل نيرشعو نيتنثا ةنس سناك املف (19807

 نلحق 6)س وب اغا كلم ىح هلازه ماقو عفارلا سدو روم ىعسل ةمسور ىلا سوقي زغا ذ

 عستو ةئاثاث ةنس نينس عبرا سوياغا كلامو ةنس نيعبسو يفك سويرابيط رح عيجج
 (دوهبلا) ل كلب سولف ازغ هّكلم نم ةيسن 21 يلو نينرقلا يذل نيعبراو ١

 سود اغاهلا 0 اوهحوو ناثوالا مابذو امانصا ميهيراح ا نيكس معو مهديعتساو 0

 ءالملا ىلع ةريثك 9)ا رماسم م ىذلا يلاربءلا فوسليفلا 8|نواس مهدحا كلذ هنوملعي

 هسفن لعح هناو هتقرعم هك مديو كاملا سسوداغا وح ُناكو هنامز يي 02 ضرع يذلا

 ) آ©8ع6 نويباو سوّدنرق (061:11115 هم ا

 6 موق 3) 01202162 701 0

 5١ 1م مدت عأمع ةيجنرفالاب ط . ء. اهللمم ]11و14 :

 ) 10118 سوباغو سويباغا ع( سوباغا آ1 . ء . (نوثنرو 0211 جانا ١
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 رهدلا نا ؟ذو ] ةاروتلا نم لوالا رثسلا رسفو 2) رصمب اوناك اًداسع حدمو 1) املا
 يفب جورج ىلع نا حو ماكحالا يف صايم ةس عضوو 3 ىطغتو ظقيش٠سا اذا

 ىلع مورلا لفاح يف هرماسيم ناو سومانلا يف ةروكذملا رومالا ىلع ةعبراو ليئارس

 ةيمدرب كواملا نئازخ يف اهوعضوو اهيلع هوددحو 4) سرونردو دهع
 عبس دوهيلا ىلع ؟) سروسرعا سدوره ىَّلو سوياغا كلم نم ةئس لوا يفه 2

 (12") روكحذلا ىطنملا سطالف وهو هسفن سطالف لتق ةئسلا هذه يفو ٠ نيئس
 هر عد 8 0

2 2 4 5 
 نوما

, 7 

 ١ تناك يذلا نصلا سوز بصنو !بلك مهتاواد توببو دوبيلا بيراح يف مانصالا
 0 ةسند ةمالع :لاو ىذلا ينأا لايناد و لاك مف سدقملا تدب يف يف هديعت مورلا

 دل
 ةريثك اءالب دوريلا تطاحا نامزلا اذه يفو يغذي ال .ثمح عاق .

 ةزهلا نساك يف .مانصالا بصب نا دوهيلا ناكلكوملا 6) سهيو رطب دارا املف

 7)بتك اف ميلك د وبيلا كله هلعف نا هناف كلذ لعفب ال ن | هولأسو مهؤاس“ ور عمتجا

 ا هلكت اهلك ىوعشلا نا هملغاو ل لو كلما سوياغ ىلا نسورطم
 هيف هدعوت هباتك هلماع سدورطس ىلا سوياغا بتكف مهفالسا عئارش اوضقني

 ضيا مهيلع دّدكتو كلذب سدورط. مهذخا ملف ٠دوبيلا يف هرما ذافناب هرمأبو 5
 '" 2 لوصو ناكو : هواتف همدخ هياع ىثو دق سوياغا ناب دوهملا ىلا رامخالا تفاو ذا
 "”' نم 8]) اهتجرخاف مائصالا ىلع دوهيلا بثوف ديعولاب بتكلا مهعم نيذذلا لسرا
 : ميرا

 ٠ سو تف (183”) كل نم هع لوا يو جد ةرضع عبدا سوب دواق كلامو

 اصلا ا رحل كالملا نا مث انصلا م وع سيخ ىدبز نب 0 دوبيلا 0
 0 يبا اسس

 1) 51 1ع عملتو مم الإ نغم 64

 2) 81 دندأ :1[طعتت معانأوو 2 ططئلممع 1200811. ب

 3) 5ءعماعمألم هطوودعف عأ أم عمل ما ع 4) اآهرص عت 011م1

 6) 1.686 سافي رغا 82002: 497 ممكن. 2 6) طه 18122 سنورطب © سنورطف.

 آ1.68ع سوو رطب 261014115. ©[ 105ءماحاناتت, كلها. ل10. 2136و يح

 1 ب015 علف 8) :6©ن0:5:. :اهوجرخاف



 2 ا

 ةفورعملا ةيكاطناب ىتلا ةسئكلا ءانب يف ذخاو ةثكاطنا ىلا صخشو 1) سدا نم

 ظ ْ اهنمابن نطل كاي
 اني اهني دو اي توسو ةسمور اقيحْلا نرسل كف سويدواقل ةثلاثلا ةنسلا يفو

 2) ةءقيرطب لابو ىقيناطورق اه لاقي كلما تدب نم قأرعا تمار نالوا

 دق دوببلا يدبا يي ناكو دجملا هل حيسملا اندم كلم تحرخاو ماّسروا تدي 1

 قرابصملاا نع توقو مونم بياصلا تلح ميل | تهحوف هئم ىراصتلا اوعنم

 تفرصناو سدقما تدب ف بيلصلا ت تفلخو

 2 ةرماسب هفيز سان انلل اوئاعاو هرحضفو لسرلا هباش 20 رحاسلا نوعمس ناكو

 بوعشللو نبالا هنا ةرعاسللو هلالا بالا هنا دوريلل لودي ناكو ةشينو ةيمور ىلا

 ا ًاسئص ةيمور لها ُهل ماقا امسح الومق هتلبقو ةيمور ىلا لصو اًملف . هللا حور هلا ١ ٠١
 ثوعمس راص الو رهاسطلا هلالا نوديس مم اذه هيلع اوبتكو هرحسسن مهر 0

 نوميس هيف ناك يذلا لزاما لا سويدواةل ةثلاثلا ةنسلا يف ةيمور ىلا (18) اصلا

 انضلا نوعس نا ثؤمسي نضا دهرا ناو ر) اخبار ابك هاب 00 ا
 نوعمس :نا نوميس ملعيف لخدي نا بلكلا افصلا نوعمس رماف ةيمور ىلاراص دقا 0

 تناك ىّتلا ةعامللا ماما نوميسأ لات بلكلا لخدف ٠ كوعدي وهو بابلا ىلع انصلا ٠ ٠65

 قطني 2 ةخدلا لها قر ؛اًملف ٠ 2 بايلا ىلع يئاربغلا افضلا نوعمس ةهدنعا 0١

 اذه رمآس اضيا انا يلاف اودجعت ال اعاتسلا نوويس مهل لاتف باكلا اذه نم اويجع

 تاككلا قلطناف ٠ لخدا نوعمسأ ل و قلطنا 53 ل و هرماف قطن نا باكا

 1 را مث ٠ لخدف ٠ لخدا لجرلا كل لاق : هل لاتف

 . كلذ نم سائلا بجسف روشلا نطب قشناف يتب مّلكتف روثاا تذا نم نري 0
 املاس اًبح ماقف روثلا سادو ىَّلصف روثلا نم سرطب اند ذا موبجمت يف مه انيبف

 1) كعأغ. للم., 211 2) ثوعاخانع لع 2::هامرانءع م4111 ان501ع (ن120011 تكل

 1 طاتانصأ ةلموعزل مطمت معلق قتتت هتانعأ5 [مكتعماأهمعام و و“ !1ءدأاأع: 1 0

 (ررمانعم و ل .-18 . (راطقاط أ: (رآز؟ هن11 116 0 اطلاثعاتعأ 16 ىو عانت ]و 7

 3) 106 نهمع ةهأ "12110 1ع ب26011. لي



 تح ير ات

 'اوقلأف نوعمس مهرجزف هعم نيذلا نيطايشلا ةوّب ولا يف ارئاط قلت نوميس نا مث
 7 يآني نيب (14 ) ىلوملا نوعمس امحا نا دعب كلذو رسكتف ضرالا ىلا نوميس

 فر 31 ٠ تارالا مهيدي نيب لَو ىضرأا 1) ىربا نا دعبو مبلك ةل مور لها

 3 لها نم ريثك دمتعاو ُه هنم سانلا حارتساو نومسس صا يف 0 كلذ ةيمور لها

 ظ ع هأسحا 0 تملا وبا 2) سومامرد مهوا هللا نبا جيسلاب اوئماو ةيمور ء

 )هرقو همك اف هلزنم ىلا سرطب ذخاو رصنتو يك هان انلا

 ملسروا ىلا 0 تدمتعءاو اركذ 5 سوبدولق رع ةشرطب تنماو

 ًاققسا ناك حبسملا اخا بوقعب نا لاقيو .دجملا هل حيسأا اديس بيلص نع تصحفو

 مهنم دوهيلا ءاسؤر اهل عمجف ترماف رومالا هذه نوفرعي دوهيلا ناد ميلشرواب

 "ل تلاتود ء.هاكلا 2) ساسوح امهنود ةعامجو اذانق نب امل دعو نهاكلا 2) ساسوح

 بوعي ىلا ناصللاو حسيسملا ابيلع بلص يلفاللا تامشاحاو ربقلاو ةلجاحلا اوءفدا

 تعقو ذا هيلا ةخاد يه انف حميسملا ربق ىلا تتلظا اذه مهترعا يلق فبالا

 كل مل مالا ا يا أممدخ ضعب اهل لاف تأتكأو تنزحف ا اهدب نم م اهتنبا

 70 ةأرلا تعمس ملف ٠ انصلخم هلالا حبسملا ةّرق هب رهظتل نكلو اًثبعالو الْزه نكي
 00 .اهب اهوتاف تاشنلا تعدو هلوق تلبقو الياق تزعت (14”) مداخلا نم كلذ
 1 ٠ ةئلاثلا اهيلع تعضو ملف كّرحتنت ملف ةناشلاو ىلوالا ةيشاللا اهتنبا ىلع تعضوف
 )0 كليو نقسالا بوتس ىلا سشخلا اذه تمّلسف ةئاق تضبنو تشاعو تك رحت
 ايلحا“ب نم كانه ناك نمو اهجوز تربخاو ةسمور ىلا تعجرو ةسينك كانه

 ظ سمالا اذهب
 اوحر ناك ةصاع 1 مةسعو دوبملا ىلع ددغت كلما سوبدولق نا مث ب

 اًريثك سانا اهب اوذملتو ةيكاطنا ىلا اوراص مهاف لسرلا رئاس اماف ديهدلا نفطصا
 عاتباف دي 3[ اف عوج نامزلا اذه يف ضرعو٠ نيمحيسملا 0 نزح ليها كوكس كاتمف

 لماع سوففيرغأ تامو ؟)تانمولاو نينمؤملا ىلع هب 3 اوقدصف اري ريثك اماعط ذي ذيمالتلا

3 
. 

- 

 1) 5ع را 2) كذزع زم [ءاكأان» 3( هل 5 م

 4) 0001+. :اوقدصتف و) كعار شو.و 31, 0-28 "ه



 ا ع ا

 |١ ايلاو مهيلع مشن مو ةنس نيرقعو انس 3) ةئبا سوذرتا هناكم ماقاو دوبل )2
 نسدورف سوفيرغا رما نامزلا اذنه يثو .اهدع اولها الجو تب رخ ماَشروا نال هدعب
 ةوبر نيعستو عبراو كا مهذدع غلبف اصح هناطاس يف نيذلا دوبيلا ءاصحاب

 سفن 3) فلا ةعبراو
 نا : لرش ناك (455» ه) سوصرما:42 لاش نجر ربظ تقرلا اذنه فو 0

 يف روكذملا يرصملا كلاذكو٠. 9 برشو لكا اهيثو ضرالا ىلع رمظت هللا توكل

 مياشروا سيكي نا داراو سانلا نم اًملخ دسفاو تقولا اذه يف ربظ ؟)سسكرفالا

 اء لتقو 7) هلتةمف 6) سكيلك هل لاقي مورلا ةقراطب نم قيرطب هيلا هجوتف ارق
 كئايح دوويلا ناكو زف سوب دولت ةعماشلا ةنسلا ُْى اذه ناكو ٠ هلوق ه4دع اواق نيدلا

5 2 7 , . 

 نييذلا 10)ةلزتمملا ةثلاثلاو ٠ رامحالا ىرحم نورحي نيذلا 9)نييواللا ةيناثلاو ٠ هوملعمو

 باحصا ةسمااو ٠ موي م ءاملاب دمعت ا نا كا شعب ا هنا نولودبو 1 لك يف :

 ءاينالاو ىسوم نيتك ”12) اولشب هلو نس هش 3 13) اولك أ ال.نيذلا :2)لشتا 1

 نوثئموي نيدلا دوبنلا نم ةءايللا ةسداسلاو ٠ ةبدرغ 5 مهسفنال اوعدبا دقو 5 ش

 ةعباسلا 09 امخالا رثاسو ىموعم 252 14] اواو ةعارللاو ةئسلا نوظفحيو هللاب

 1) 21ع,00عو شععلمم25 ٠ 2042-20 لا

 دا 01 1: فالآ 4) 5500 1 21 11 6 م0156 سو.ثرفا :

 (22211غ5 )مع 8ر02[ 20212 -

 612 916 1 نيكل 1ءاذدع و هلك. ظانوعاط: 28: 2. 11, 215309: 86110 ]0

 11 ل١ ه1 .': هلئتف )8  ا710ع 0طهطمأ : ةاقءعطما ]ع كرة هان, آر, 154

 9) هن : نورواللا 10) 181 .ع. 2801١22 ؛ 5ع0 جانعأم» ملت

 10 عادا طور“ ووجمو ءأ 30001162205 ٠ 11) !16عم قوداص 5000 3

 206001 12) 1"هز166م 171001 هبا ٠ 13) م22. :نولكاب 00

 14) 0601«. : نولش

 وأ رو
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 الو (15) طقق ىسوم ةاروت الا ىتكلاب نم نوابق ال نيذلا ةزماسلا

 ب
 0 1) ةيهاللا رومالا يف نيناوقلا اوعضوو ةيمورب لسرلا عم >>ا موي ناكو

 نا 5- هناو ةمملالا هلا دع هيف اوشكو نسوا دب ىلع مد نّضاثلا دنع

 بجي يتلا بتككلا نم اولاةف .اهريغ لبقي نا بجي ال ةلاو تاءامملا يف أرقتو لبق ه
 1165+ ىبوأ تك ةسهح ىهر ةاروتلا : هور ىذ نك ام ةفنشعلا ا وبق

 يف ىتتك ةعبرا ٠ تيدوهم و وعا ثيدحو ٠ ةاذقلا باتك .نون نب عشوب

 ثدح ٠ ةرزع باتك . ىتكح ةثلث 3)نيناوقلا ٠ ناباتك 2) نيمامأب رفس ٠ كولملا ريس

 نب نميلسل ىتك ةسمخ ٠ ىنلا دواد ريماؤم باتك ٠ قيدصلا بويا باتك .ديتشا

 000 اا ذلل] نمو :دعأو 4) اريس نبا باتكح -.ءاينالل باتكر شع ةّنس -دواد ٠
 0 الا - ةلاسر ةرشع عبرا ساوفل ٠ناتلاسر لوسرلا سرطرل ٠ تك ةعبرا وهو

 نسبلكو اذوبءاو ٠ ةلاسر ىدبز نب بوةءءلو ٠ لئاسر كلك عسر نب ائحو.او ٠ باتك

 و) بتك ينك سمييقاو :ناتلاسر
 هب اورما امو اهلك مهلاعفاو لسرلا (4) ىلاعي أضيا بتكسميلق نا مث (16)

 اهاك هبتك لوبقب لسرلا رماو بتك 5)ةينث يف ةنعاوهنو ٠
 نا دعب 6) ةيطنزوب ىلع افّتسا ناكيذلا حيلسلا سواردنأ يفوت نامزلا اذه يفو

 ا || :لطوةنس ةرشع سمح سوخطسا هم.سا 7)لجر اهداع تقسو نيتثس ماقا

 0 رجع تلك

 اهتم ةئس نيتسو 8) سمخ شاع نا دعب تامو ضر رصيق سريدولق نا مث
 يفو ٠ ةئس ةرّشع عبرا 9 سوبدولق نب نورأن ةدلسعت كلمو ٠ ةنس ةرشع عبرا كلم 7

 9 9رل_ : ةلالا 2 لا 3) 501

 !ءععمل سد نييناقملا للمععاب تتوج. 4) ]عع خاريس نبا [1. ء. ع1 ست 1

 5) 001. : ةيناك . رت . من0 اداوم بدصمصع نطقطهأ : ةلانعاتعأ 1ع 3162, 1و 9

 6) 126 موءن00هطو2دمخغ لمتد 8ماذعممأذ ؟710ع آعوانأعل 0-15(,1. 7) 1:

 الحر 8) 01٠( : اسخ و9) 11ععم ة]ئاند ععدغ 200مالالانذ ن]12نللن1. 0138

 اةكدع وس ا ل سل
3 



 0 لل

 ناكيذلا سوطسف هناكم ماتم دوهيلا يضاق 1) س حا. يفوت نوران كلا ةيناثلا ةنسلا
 ةظع ةفحر ةنمورب تناك تقولا اذه يىثفو ]٠2 ا هيدي نيب ىمعي سلوف

 ةنك سيئر 3) ناثنوي لتقو ةيراسيقو ملشرواب دوهيلا تبرطضاو سمشلا تملظاو
 دوهيلا

 هواتف 4) حيبسلا يحخا بوقعي ىلع ميلشرواب دوهيلا بثو نورانل ةئماثلا ةنسلا يفو 206
 0 لكيلا ةورذ 0 دوهنلا هذخاف هلل اميطم اًمْشَتتم اكسنتم الجر ناكو 0

 كلذ ىلا مهبحي مل ملف ٠ حيسملا ما يف متقرع دق مكنا (1679 بمعشلل لق :ُهَ
 ال مهئاذف ةئيطخلا هذه مهذخا' وتل موللا : :لاقو ههجو ىلغ عقوف لفسا ىلا ا

 ٠ هيرضذف تنال ا 4 رصف راخلا ناك ةمشخ مهضعب دخاو هومر ٠ نوعنصي اذام نورد

 حسيسملا بيلص اولخاو ةعرلا اومدهو لكيلا تفااج ىلا نندو 0 ير ايف

 ةدملاو ةروحم اهونذدو نيصالا 0
 ةش يلا ءاهز مهريغر يهر ,او حونو مدآ ينس نماوضقتف ةاروتلا ل اوعحر ضم ظ

 نش مهراعا ةمج اوصتش 0 هل: نلو نأ ىلإ ةقيي ةلام مرنم دخاو لك ذلوم نه

 ءامسا اضيا اوريغو ٠ )دعب 'يجي مل حييسملا ناب ىراصتلا ىلع اوُجَتحي نا كلذب اوداراو
 كلذ ريغو بياصلا عضومو حسسملا ديسلا لمت ام كذ اهيف ناك يتلا عض ماوملاو ىرتلا »© 0

 ىراصنلا ىذا يف اذه نوران درسا انو كلذو

 بعشلا 1 و هع نبا ناك هنال اف ةومأق نب نوعمس هناك غل مأق بوعي لتق ملف

 دعب ةئس نيثاثو 6) نينثاو سدقملا ثدب بارخ لمق نيدس ةرشع ةئس نيعبراو 6)نيذثا

 .-لحنالا انوي ةافو دعب نيتتسو رصنق 7) سويراط]بةعساتلا ةلسسس ٠
 للا دعص هتنيدم لها ةيلط امل هلاو تي مل لصحضألا ايسنوي نا ليق دقو (10
 8 95 معي 5 منع ىراوتو

 ةعامج تلاق دقف نوعيس اماو . سلوبو اًمضلا نوءوس قنع برض نوران نا مث

 :) 1ك .6. طمازب طءوهتممامل. 2) 0م. ةعام ةومقأ. 36315.27 3) لهو عوطمر
 1:1. ]ا10., 22328  ه4) ل0د.ر 1.١] ه., عة, وز (نطقط0أ : للافعارعا ]6 دز 611:

 5) 1106 ةانوت8 17-133. 6) (01:.:-نيتثا“' 7) 186 سقنايرطط 5217



 دعا جما بج

 اا لالوب) 2) نكتم بلصو هت تةلخ ماو هقتغ 0 مل هنا 1) سانلا نم

 ارا ةرقغ ثلث ةنس 30| كتوم تاص سرطب وه نوعمسو تقولا يف هقنع

 مونع باغ دحلا هل حيسملا اخا بوعي اولتق موي دوهيلا يضاق 3) سوفملا ناكو

 5) قره دق ناكو نهاكلا 4) سود لزع بوتعب دوهيلا لعف ىأرو مدق ايلف ةيمورب
 0 يليجتالا سفرم هحو اصلا سراب ناكو ٠ 6)ير نب عوشمل هناكم ماقاو ةقدانإلا ه

 نيتنثا 7) سوئننا هناكم ماقو٠ تامو نيتئس اهب ماقاو اهيلع هفّقسو ةيردبكسالا

 8) سس+خ رطيرقو سويسوم| ةفسالفلا نم نورين دهع ىلع فرعو ٠ ةئس نيرشعو

  هتنب لها نم اًريثكو هتّمعو هلا لتقف هلقع رّيغتو نونا هارتعا نوران نا مث
 نلِلل سمخلا موي كلذ ناكو اذ اك وز نيسكتم ا.بلصو سولوفو سرطب لتقو
 ةس.هورب سرطب ناكم ماقو نينرقلا ىذا نيعمسو عستو ةنائلُث ةئس زوم نم اتيقب

 سعشلارب دو 10) سواثامط ىلا ةناثلا هتااسر يف ساوف هاك ذي يذلا سونيل (17')

 ٠ 11) هبطن رطب سوطيط ا ٠ سوثايط سسفاب ساوف يفحو هيد وقع عطل

 لسرلا بحصف ةيكاطنا لها نم ايمطتم ذئموب اقول ناكو

 هنبا سوطيط عم هدانجا يظع سوناتيفسا رصيق نورأت هحو ةنسلا هذه يفو

 لزنو اهيلا راسف اوفلاخو اوصع دق اوناك مهئال نيطسافب نيذذلا دوهيلا 52) اوبراحبل

 ا 001 نور توع ريخلأ هاتا اهحتف نم ةد لو. اليوط امر اهرصحو اهيلع
 امجار فرصناو سونا.ساغسا ةبراح اودارا دوهيلا ناكو اهدابا هنونجيو هسفن لتق

 . ةيمور ىلا

 رع
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 1) 51 10 20218106 و (عغ05 225غ ساوءملا 2 ةبضلا مك

 .٠ م4 3) هلع * ز ل1 ادع كااتستنسك دعت 41هرن1105 ةمان0 طلاتعابءأ ]ع ىز امان آو,

 4) ةأع زم 115 1ءعدانع كانا 5. لوعماأ اطاعط[ععأمأ .

 5) 162 600 ر 2[ ]5 23:ع126© فرد

 6) تطهطوغ : ةلثعاعأا ]ع درجتعتت 1, 163 )7  11 .ء.كتمننلع ق1 6

 8) 001110018 9) 2عامان5ؤ 501115 هكتانعأ 7115 أل

 1 1 21-17 11) ىأع و ط. ء.1مكان13 7 أج. "6

 12) 01+ . : ابزاحيا



 1 ا

 د م 3

 2( ىد نب .يوكسإا نا هاب 2501 1) ايأ 01 هل كك مشا كلذ د لسبف 0 تع دقو :

 توم ىلع أدت ىذلا افاق وه اذه سوقسوب نإ ءاملعلا رم موق معز دقو. اهيف نهاكلا 3

 هنال هلت و سوفسوب دحا ةندملا حشتفا ايلف 3) ٍمدهع ىلع تلصَو دحملا هل حيسملا 3

 نوران دعب اكلم راصن هأيناف مدقت نك 3
1 

 . ةنس نيرشعو أس 5) سدورهوا هل لاقي 4) اًفتسا ةكاطناب ماقا ناك دقو 6

 ءلا ةنسلا ىلا ةنس نيثلثو يلاك سوطاغا هناكم ماق ىفوت لف (182 1

 عت سوف ايسوسأ رهو 7 سو أموهسوا كلمو ٠ ةممؤرب عامسلا ةحاكاو 6( سوم رطا

0 

 هكلم نم ةنس لوا يف رصم ازغف نينرقلا يذل نينامثو ىدحاو ةناثاث ةنس فصنو نيدس

 ىلا ةريثك شوج عم هثا سطيط هحوو ةيمور ىلا راصو رحبلا تك مث .اهحتتفاو :

 ىسو سفن فلا نيتس اهف لتقف اهرصاحو اهيلع لزنف هككامل ةيلاتلا ةئسلا يف لس زروال

 ١ هاك قرحاو ا.يرخو ريثك قاخ عوملا نم اهيف تامو اهينو سفن فلا ةثام اهنم
 0 تمتو ٠ اهلك ليئارسا عئارش تاطبو ملاعلا اناوز عبرا يف اهقرفو مهفحاصم
 نم ِْفأ ىتح هلل رذ نم ةودن الو ةكلم اذوب. طبس دقفي ال: لاق يذلا بوعي

 0 لتق دعب نا : لباس وهو لايناد لاق اذكهو .8)بوعشلا وجرت هاناو ةباغلا

 1 يأت هنا: لحتالا يف دجللا هل ةدسس لاقو .و)امئارش لطبتو ملشروا برت دجلا ١١١

 قيض نوكي هنا : اضيا لاقو ٠ 1ه)اوتويو اولتقب كفوج يف كدالواو كؤادعا كلب طيح
 ند هنت نيكادو 3 35 هلك اذه مف ٠ .(18”) 58 بعسشلا ىلع مم ظ ءالبو كن دس 0

 ماسرواب لق ن م يصحأ هنا لمق دقو نهدالوا ءاسنلا لكأ ققح اهيلع قضو. . هلو هياص

 كلذ غلبق نينس ثاث اهل هراصحو اهأبا نسال 1 ًاعوج تامو فيرسلاب

 ام ىلع ناسنا 12) فلا ةرشعو فلا ةئام مهنم رسأو ناسنا فلا يتئاموفلا فلا" |

 1 2)- 18 -21312186 :نوب رك نب تغمتوي“ دووهلا َدْنَع وُكَو

 21 26407, دعا 4 4 انما < كقما 5) (0071 . : سوبدوفيا 5٠

 6) 1.686 سوناب رطل 515120062 -0) 8م) (6ءمتنر انااا

 دا 4 ؟0) آاتنع 2131, /و 41:5 05:: نوتوُعَف نواح

 1 انا 12 و1 الآ 16 /



 - ا ا

 ا سوتاتسفا نا يلشرواب قلخلا اذه عاتجا يف ببسلا ناكو 1) سويفس ه فصو

 كانه سانلاو حصفلا ديع ماشروا يف دوهيلا ىفاو دوهيلا براحيل سطيط هنبا 2-9

 لعف ام لعفف ديعلا سسب نادلبلا رئاس نم نوعمتج

 ةسخ ناسخ 0 ماسلا انوا تبرع يقللا لدول ندع ىلا مدا نف

 ميهربال نيس# ةنس يف ملشروا تانإ انا ىلا مدأ ن هرمو ٠ ةئس نوعيسو ةئامسمحو فالآ

 وخلا اهمارخ ىلا لّوالا اهئان نم نوكيف ةنس نوعستو تسو ةئاثلثو فالآ ةثاّث

 0000 ١ و5 اذقو :ةنص نوعستو 2) دحأو ةئامو فلا رصق سونايسغسا دهع ىلع
 تامالعو تايآ اهبارخ لبق رهظ ةنا: يسرا بارخ ىلع هبتك يذلا هباتك يف يناربعلا

 ليوط من (197) ةئيدملا قوف رهظ هنا كلذ ن« )بارا ىلع لدت ةعيظف ةفاتخ

 ةرقس 0 دقو حيصفلا دمع نودرعي مه اني انب كلذ نمو 6 ماا عرم كسلا لكم

 لككيهملا باوبا حتفتو قلغت ن 2 ل فوج يف الل> تدلو ذا ةحمذللا

 اكد ةّلع ريغ ن نم ةحّتفم لمالا فصن تو دز قورقع اهاع عمتجي نا نود

 -ء
 .٠

 : لوقت يهو ١ 0“ ماوصا لككمملا ف نوءمس ةنسلا ةماع ناكو ةيملع ب

 اهبارخي 'ىنت تناك تضرع هذه لثم ةريثكر وماو ٠ انهاه نم لّقتنيس

 اهضعب ناف ىتككلا نم كلذ فرعيلف اهيف تام قلخ م ماع نا ةارا مو 1

 نم 1 نام نم واخ هلا ةرشع يتنثا يف نوكي يذلا حصفلا ديع يف نا لود

 4)يءالوهو رقن ة 0 لح لك ىلع عمتجم ناك دقو ةوبر نيرشءو عبرا نويل

 - ميلشروا مورلا حتتفا 20 ؟)مبثيب اوناكن يذلا نايبصلاو ةساجنلا لها ىوس راهطالا

 اولخداو مورلل اوئعذا»: مخ لوقو ماشرو' نارخ لبق هموق ظع سوم مدسولا 0

 هواوانت مهنا ىتح هنومتشيو هنورتحي ارناكو «٠ كرما ةبقاع اودمحت مبكوام ةعاط يف
 ملف ٠ هنع كلذ (195 ١ مورا م ناكو ةراححلاب اب وجدو 5 ةريثك رام
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 1) 1686 سوفيسو. 761 سوفسوب انآ 508152٠ 2( ©6012 . : ىدحاو

 دا 17: ل0ةعوطمواظ .ل . 71,6. 4) 2011 . : ءالوهو

 5) 1م ممدععأمع عوأ طتع 2012 مدعاأهت 0عآ1عأد, نتتعع 24 [!طقاتصت ه0 ؟ع2ععؤن

 الغ 2مم <”



0 

 ءاسؤر ىلعو مهتلتثو ,دوهيلا ريبدت ىلع اباتك نيرششع عضوف كلملا باب طولا هو
 ةلاسر نوتسو 1) تاع سوفت رغال دجوو. ماسوريال مهوزغو مورلا بوز ىلعو مهتنهك

 هما رككا ةءمورب امم مورلا هل بصنو٠ هذاقو هملع ةرثكو سوةسول نا حد

 ' هلوم كعب

 دواد لس نم دحا دجوي الا صاو دورا لع .2)سوئانسمنا قيضنامزلا اذه ىو 1
 امف كاف نيعمس س وئامسسفسأ ش ساع نأ كعيو٠ .ريثكءا ابو ةمم ورب ضرعو كلهأ جن |

 ةئائاث ةئس ربشا ةثلثو نيتلس سونامسفسا نب سطيط كامو ٠ 3)ت امو نينس رشع

 للعب نم فقسا ةممورب ماق هكلا ةناقلا ةئسلا يفو ٠نِذرلا يذل نيناكو عستو

 5 جرح و لمج قنا ةئسأا هذه ف و٠ ةئس ةرثع يقنثا 4) س وطمفسا ىعدب2 2)س ودأ وه

 وهو تامو ساطبط ضرمو ريم قرح ةيمورب عقوو ةري *< ادم 5]تقرحاو ران باه 0

 ىدعا ةنس ىف ةنس ةرشع تس.سونانسؤسا نب نيونامد كلمو٠ةئس نهرا

 (207) ةرددكردالاب ماق هكلمل ةعبارلا ةنسلا يفو ٠نينرقلا يذل ةنائلثو نيءستو

 هنف سدأ 5 < كلأا 6) سونايطومد ىنبو ٠ ةنس ةرشع ثلث سو سو دعب نم

 َس د او نيمختماو ةفسالفلا عيج ةثدملا نم ىفني ناب ىماو .٠ سشنلا نم ءيس اذ

 ةتبلا مك ةيمورب ٠ ٠6

 ىلبلالا انحوي ىفتو اًديدش اًميض ىراصنلا ىلع قّيض هكلا ةعساتلا ةنسلا يفو
 هنا .2)نسوطلبو سس ظوبو سونابزا] 5ذ دقو :2) اذاب اهل لاب رحبلا رئازج نيني

 7( ليكالا دعب ةعضو يذلا هباتك يف اهتشاو ةريثك روما كانه ترهظ

 ذملتي ناك يذلا 8)س رغاو سويرا| نم يذلا سيسونوي» فقس نامزلا اذه يفو

 1) ب001: . : ناتنثا 2) (001111م12 "9

 9016811 15 صيام. ؛ تلمز 4) ]68م سوطسسق 35115

 و) 181عءائتادو قرحإ ؤ ءاء. 1156. 82:5عطا6عأ لودلا سصتن خيرات 6. 521131

 م. 118) نأ طقعع 20 ؟ءزطاناتت 36 20001056 205170 125011213 ٠

 6) 1)5 م0 سوئايطمود 761 سوئايطمد الأ 3

 7). 11.6 . 15 8) الان 1111 نيل
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 3 ا

 5 لوب يليحتالا انحوب ىلا اباتك ىتكو. ةفسالفلا ةئيدم 2) سو.نا ىلع 1) سو.داسل

 ع |: ضالخا كل لّجع حيسملاو ها كماقم لوط ال هناف للملاو ردضلا كرت ال هنف

 معيسملا 00 تا مهأَ

 نامزلا اذه يو ٠ حساب نيئماوملا ىراصتلا نم ريثك نامزلا اذه يف لتقو

 لامفال ةفلاخما هلاعفاب مميسملا باحصا داضي ناكو تاملطلا بحاص سوينولوذا فرع

 ش رع نبا ينقبس نا يل ليولا : لوقو حيسملا

  يفريخا : هماعم 3)سويسوال فوسليفلا سطسفورطفأ لاق تقولا اذه يفو (20))
 22 وهو ةفلتخلا تاغللا لهاو بوعشلا عيج هب نما يدلا لجرلا اذه نم ملعما أما

 7 هب نونماوملا هباحصا لذي اري ءامملا ىلا دعصو شاع مث تامو بلص لجر اومتز اهف
 '  يناردنكجلالا 1) سولايفرد عم 2)سوننثا ءايكح سيئر 4) سورات نا ىرن نحو
 ءاعدلاو ُهل اودجسو مههالاب اورثك 1) سوفدمو ءاسورو 1) ردان نم سونايط رمو

 ٠ لسعلاو لوقلاب ةّرق ووذ مهو ةدقع الو مهل لامال ايندلا ىما نم نوُلحنم هيلا
 ١ اودجسو اوذملت بوعشلا عيمج ناك نا : هذيملتل اًلئاق 13)سويسووا هباجاف

 مىهالاب اورفك نيذلا ءاكللا باحصا 00 هيلو ا ؟) يرصانلا ىليلجلل

 املك ٠ مهدعب 7) نمعم هل توي م عيج نظاف 0 ) هل يع

 مسقنا 200--- اول لي ضيا اذهف ةئسح ةريس نوريس هد_مالت نا كلوق

 ةرطقلا 8) سدنوسأ

 دحت دقو نينس عست سيميلق ةيمورب ماق 9)سونايطلقدل ةرشع ةيناثلا ةئسلا يفو

 . هلو ةريثكل ئاسرو بنك هلو ٠ يفاوعاو [سيميلقو : الئاق سم.يلق] از ذب لوسرلا سولوف

 بتكلا نم ةلوبقم يثو مهنب تعتو ءانحش يف (21”) نيّيْئاتنروتلا [ىلا] ةلاسر

 1) 01111 023 2) 1.686 سوئثا 761 سانثا و كال .

 /!.6.م.19-1:18 3) 1آ.عمعأ6 8355265:2615 سويئسرال سليفورطف

 4) 10., 1010. سو.بنويد 5) 5ءمغعمأ12 1202م1

 6) 1لعمم 01 ءعملسام 0ع طقع ؟ةماعم 3 ل عم

 83) 201111311111 اك ع؟ 2200 2 9) 1آ.6ع6 سوناطمودل



 د2 ول د

 هسا فوح [يف ايف] هطاس ىلع رصبق سونايطمد لت 0 امه ىو 1ا

 درب نا رعاف نينرقلا يدل ةئاعراو 3 ةيم ةدحاو 1 2) ريغصلا نورا كلمو 1

 ٠ هيفنل نيس ةتس دعب سسفا ىلا يلب كالا ان>وي عجرو ةيمور ىلا اننم ناك نم لك
 دوهيلا ملعم ةيربط نم 3)سوطس فرع نامزلا اذه يفو

 يذل ةنامعبراو ناك يف ةمس ةرشعا عتب داق ناوي ملا كراللا ح 5
59 

 ةرّسع قادملا ؟)اونذرف ل لاقي 6-2 ةيردتكسالاب مأق كلا 3 ةيس د يو نفر ل

 ماقو نينس ناك 6) 6 ) سطسورا 2 ام. فقسا ة ةممورب مأق هكلا ةعبارلا ةنسلا يو 1

 نامزلا اذه يف هدعب ماق مث ةنس ةرشع عسس 7) سديمسلا ماق نادعب ةيطنزوس

 هلا ىو .٠ نيكس اع 7 نومدص مدعي ماقو ة هن س ةرسع نم 7 سوحراطلوف د

 يفوت ةنسلا هذه يفو ٠ ةئس ةرشع عبرا 7) 7 رو م كلما 4] سوم 1 ةسداسلا ١

 اقولو | سقرمو ىضإا

 اورصق نكل اوبتكام نسحا ام: لاق اهأرقو هللا مبخسن تراص املف (259

 ةلَأس ال كلذلف ايكز نب انحوي سدح لبق. دجملا هل حيسملا ديس ليعافا ةباكح يف
 يلادمعملا ان>وب سداح 0 تناك يتلا رومالا ىلع ماكت ليخالا م هل بتكي نا موك -

 انحوب نكد ا هنأ اضاو ٠ دا هل حيسملا اندمس اه>ركحا نأ كو هده نا : :لاقو :

 نع لا ُِق يتتلأ ٠

 رشع ملشروا بارخ لبق ةنس نيعبراو نينا و)ةيفتسالا ربدو ةنس نييرشعو ةثام نبا "“

 هدعبو نيئس سمح سوطسوي هناككم ماق مث ٠ ةنس نيثلثو و) نيئثا |مارخ دعبو نيئس

  12112 030613105 115105 1361٠[1مأعمل16 طقصع با عام عضأل5 ءماذأم]د1 )1

 . 11نط 1-686 ':)3 311146 )2

 4) 1.686 سونايارط 5 13 . 6 68 6) 5ءانت 7

 7) مه,2نمأ98 ص000188. )8  لقدم. آ1آ1, 11 ©«( 111,24. 9) تهد: . : نيتثاب "6

 مج



 ا الا 2

 ثلث انحوب هدعبو ةدحاو ةنس نيماينب هدعبو نيئس ثلث امبوط هدعبو :1) نيتنساك

 ةكاطنا فقسا سوطانغا دهشتسا ةرشاعلا ةنسلا يفو ٠ ني_تنس ىتم هدعبو نيئنس

 ظ #0 ةرشع نا 1) بوها ةنك اطناب ماقو عايسلا نم ةيمورب

 عست 2) سوردحالا هل لاق فقسا ةيمورب ماق سونيرطل ةرشع ةيناثلا ةنسلا يتو

 اذه يف ناكو ٠ ةنس ةرشع ىتنثا سومرف هل لاي لجر ةيردنكسالابو 2-6

 ركحذو ليحضالا ىلع رمايم ةسخ عضوف ةريثك صايم هلو 3)اًقئاف ملعم جمني تقولا

 تناك ةأرما نع 4 يليحتالا انحوب باتك 0 انحوي لسجل ىلع هعضو يذلا هرمسم يف

 ناك نم: + هونأ نيرذلا دوهملل ل !اق دحللا هَل حييسملا 6 ماا اهومدق ملف ةيناز

 كلذ مهل لاق دة اع امياع دهشتلف هذه هب تفرق 1 'يرب هنا ملعب مكنم

 اوفرصناو ءيشب مهنم دحا ةبحي ملا

 مهنال ةيمور نع مهلك ءابرغلا جرم نا ىما وقير ةرشع س# ةئس يفو
 ىلع اومزع ءابرغلا ىراصتلا نم كانه ناك نم حرخأ اًف ٠ اباها ىلع دايت هرم

 3 ميعم سأوفو سرطب ماظع ذخا ف مه نذأي نا كلما اولأسو اهنم جورخلا

 تّتراو ضرالا تلزؤازت املمح اوداراو كلذ مه نذَأ 55 ةسمور نم نابيرغ

 اذه يفو ٠ تنكسف اهلا ءابرغلا اودر ىتح مالظلا ابيشغتو اهلك ةندملا تبرطضاو ٠
 نوميس دلت (22) ةرماسلا ةروكب ةيرق نم ناكو زحاسلا 5)س وردم فرع ناهزلا
 لضفا نوكي سائلا نم هدب نم دّمعت نم عممج نأ: لوقو سانلا دّمعي ناكو زحاسلا

 مولعلا نم ءارذع ةءاغلا هذه ىلا دجللا 5 حبسملا ديسلا ةعد تناك . ةكئالملا نم

 عدبلا تافارخو ناط.شلا ناوز نم ةكز ةسافطلا روما ند ةنق ةسجنلا

 ةيرددكسالابو 6) سوينرطوس هل لاذ لجر ةيكاااب رهظ نامزلا اذه يفو 20٠

 مهاياو ملاعلا 7)وثدحو اوعمتجا ةكنالم ةعبس نا لوي 6) سوينرطس ناكو :) سديليسب

 1) (001511 م2 2) ك5أزعر 1ةعع 00 3) 62011. :قئاف و

 ةتعأم» همم معامل طاققع 00010162 2 4) (ن[5 6

 12-1111:3. 3ذ5) 11: ء. 11121102. . )6  16101152 سوير طس و 3م004 2312 -

 طمانهتو لودلأ رصتخم باتك م. 120 سوئنرطوس 7( ©6011. : اوثدحأو ا



 0 للا 3

 جيروزتلا نأ 0 ٠ سوماذلا اوعضو مهر انتووصو انببشب ناسا قا هلو“: هللا ىنع

 ءاحف رثلا ىلع مهدضاعتو نماتلا:ههرازشالا نان نيكابشلا ناو يرق موه

 امال اممظمنو ةّللا مركت نا بجي هلا: سديليسب لاقو .رايخالا صاخما صلخلا

 نيتسو ةناثاثب لوقيو .ملاعلا نكي مل اهالولو ابجوز عما نا 1) ىوح ترما يش 0١

 اهتعانشل اهذ نع برضن ةريثك ليواقا عم٠ةديدج ءامس موي لك يف ربظي ءامس © '

 : لاقو (28) سوثنروق ةئيدم نم ناكو 2) سو.ثنروق هل لاب رخآ لجر رهظ مث

 نا : يكل 2)سوس رى ذ دقو ٠ ةعضاملا نم ناكحييملا ناو ةكئنئالملا قلخ ملاعلا نا ظ

 ملو جرخف رجافلا سويثتروق هيف ىففااذ نيتتسب هتوم لبق مأع اا لخد يليكالا اح

 رجافلا سو.نروق لاجي ماهللا يف هعم انب ا نا هل لاير محتس

 نيطسلفو تاماشلاو رصمع اوناك نيذلا دوهملا تصع سون رط كلل هن حلا يفو# 0

 اشويج سونيرط مهيلا هتوف 2) سوهوا هل لاب الجز مهءلع اوككلمو ةريزملاو

 وهو تام كلما سوئيرط نا مث ةريثك تاوبد مهنم لتقو عضوم لك يف مهبلطو

 ىدحا 4) سوناردا كلم 3) سوناردهل ةعبارلا ةئسلا يفوأ ٠ ةئس نيتسو تس نبا

 نينرقلا يذل ةناعبراو نيرشعو عبس ةئس يف ةنسا نبي رشعا ظ

 ماقو نينس رشع 5) سوطسك ةمسا فقسا ةيمورب ماق هكلمل ةثلاثلا ةنسلا يفو 62

 نينس عبرا 2) سوقل. يلشرواب ماقو ٠ ةئس ةرشع ىدحا سوطس ةيردنكسالاب

 ةنس محرفا ماق مث ةدحاو ةتس سوطسي هدعب ماق مث نيتلس 2)سوعمس هدعب ماقو

 7) سوبرولا ةيطنزوم ماقو ةلس ةرشع عبس 6] سويلاروق ةيك اطناب ماقو ٠ ةدحاو

 ًاضيا ةنيمورب ماق مث. ةنس ةرشع تس .2]سوقارتلو فب هدعبو 2887 ك0

 ماقو ٠ ةرشع ثلث سوينايموا ةيردنكسالاب ماقو ٠ ةنس ةرشع ىدحا 8) سويرفسولط ٠ ٠١

 سوطاس هدعبو سوالف هدعبيو سونام ةدعبو نرسل سراثامط دعب سسفأب

 10 51 او 2) (201110 م19

 3) 0011+. : سونابردا 407141115 ٠ 4) - 1 ءاكأال5 001110مأ115 710عأانآ .

 5) 1. ع -1 6) 113 126 20067 ©0155. : سويلانروق :

 7) 1686201152 656 سويرتولا 8) آ.ععم سروفساط م10. 01 غ



 تكتل "514 -_- ٠

 1) سر كبسلد هدعبو سدسوافأ هدعبو سوقول ةهدعبو

 ادلب نم ةاضقلا اهرما يلوو اهرلا نم كلملا لطب سرنايردهل ةعبارلا ةنسلا يفو

 7 ءايكحلا نم اموق هيف بترو 2)سونبا ةنيدع 2) لولساب اب سونابرده ىنبو ٠ مورلا
 5 اهتانبو ةبيفوص تدبشتسا .نامزلا اذه يفو٠ 2) توفاردو نومرسر مسا ميلا لمحو

 هثربب نم هتكام عيجج يف بلطر مذج' سونايردال ةرشع ةنماثاا ةنسلا يفو٠ثلثلا «

 لاء اذه ناكو هومح 3)الوفا ةعمو كلذ بلطل رصم ىلا هجرت هيلع ردي ملف

 ص عملو ملثردا غلبو مالا ىلا ربعو ةيكاطت 38 1 2 ةفا رعلاو ةناهكلاو موجنلاب

 ْ 0 . ايش 2224 الوأ اهتم برج دق امو ةندملا عضو لإ ظن 1 [نارح َنَم ةنس نيعبراو

 : اهئانب وج صاف نييراوملا ةسينك الا 4) سماع

 يف بر ائولعشي كمال ناك يلا تانالا كلل دلقتملا ة)الوفأ كارراَيظ 2240 ٠١

 ئ 3 هاه . اهف لمعت ناك امو هموحو هر هرع كاذ عم كرتي ملذ ا دمتعاف ةينارصنلا

 ظ ةفنالاو ةسمحلاو بضغلا هلحو ةوصقأو هوم رحش هني ملف ارارع كلذ نع ديمالتلا

 فحاصم همك 2)ن هسحاو اذؤييد) 2 )سوامولورطب عصو يتلا فحاصملا مسلب نا ىلع

 ل حييسملا ديسلا ' 2 نالطب هب ءاج ام طفلا نم اهيف عضوو ةيناريعأاو ةماررسلا

 0 .ةياغلا هذه ىلا دوهيلا يديا يف عضو يتلا ب فبتكلا كلتو .دجملا

 ؟) ابوكرت هل لاقي الجر نا كلذو ملشرواب نيذلا دوهيلا تصع ةنسلا هذه يفو

 0 هعبتو ٠ مهدلخيل بكوكلا لثم ءامسلا نم لزت هنا : مهل لاَقُد مبأضاو مهأتا

 00 هيلا هو إلا 6) سونايرذنا غلب الو. هكللهاو هدهاج هعبتي مل نمو مهنم

 ةندم كانه اوثيو بارخلا ةباغ ماشروا برخو ميلك دوهيلا اوكلهاف ملْشروا اوزغو

 مهنه يقب نمو ءايرغ اموق ايدك كلما سونايردا ةماركب 27)ايلا اهوّمسو ىرخا ٠

 1) تسصمأو طع 4 1 ماد عوذم هرقل آب م15 عم مور م1110 م62 71001111

 نزرع اعود غور 01, 1. 6720-5. 2) 001111012 1

 223) اعوع الوقا ط.ء. كوييتام ظلمتدمأ ءمومهكانك عا 20عام ال ءيولممتد ظاطأتم

 01م0 4) 1: ا 2 مو ؟) 18 . ع. 82710145 .

 6) 510م12 5051م5658[ سونايردإ ©« سوني رده "6

 7) قانو نوما



 ناديك
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 14 ١
 ل 7 ميا
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 اس مورو للا
 ةورثا ىلا اورظني ال نا صماو ُهنْذَأ 1) تمرخو (24”) ةكرعما يف لتقف ملدوبيلانف | 4 ,ء 2 3 7 0 7

 ةّثملا 2) مهما 3

 ثامو ىقساسا سونابردا نا م ٠ ناك ٍ سقرام هل لاش طل ملسروأب ماقو 57

 هدم 00 فو نينرقلا يذل ةثاممراو 0 ناك ة همس 0 ةعائو ة هيدس نيرشعو ِ

 عبرا 5 سواق هدعبو ٠ نادس عبرا 4 سودموم 1 لاو 00 هيمؤرل ماق هكلت نيرا

 هر عبرا نوبزلف هدبو نيئس رشع سون أم رم ةردنكسالاب ماقو 0-9 ةرثع | :

 6 - اليفوت هدعو ةئس ةرشع 00 6) سوظروا ةكاطناب ماقو ٠ ةئس 1

 فقسا لوا سوقرام دعب ملشرواب ماقو ٠ ةنس ةرشع ثلث 6) سوردما ةطنزوم للا ١
 هدعب ماق مث نيئس عبرا 6) سوسسلو ماق مث نينس ثلث 6) سوسسسو بوعشلا نم ماق 0

 سوياغ هدسعب مات مث نيئنس تس 6) سوسلوب هدعب ماق مث نينس سمح سوميسقام '
 ىدحا 7) سوطس.سا اضيا ةيمورب ماقو ٠ نيئس عبرا 6) سوسوتم هدعب ماق مث نيتلس

 هه 6# م
 © ممم َ

31 2 

 املعم 8) نوردق هل لاقي لجرو سونيطتاو هل لام لجر رهظ نامزلا اذه يفو .
 لزنا دجلا هل 0 ديسلا نا لوقي (25:) سونيطنلو ناكو ةيمود ةنيدمب نويقرأ

 نا رلغ نم ىرُي ا ىف ءاملا لكعم ءاردعلا كر يف راص ةناو 4 3 ادا هعم 5|

 رهظ مث. ةمايقلا دح# ناكو ملاعلا تتلخف تمءتتجا ةريثك ةهلا نا 8 وردق لاقو

 تعءمتحا 1 او 0 ا لإ نيادسو 4 0 نأ ا 9 0 لاق لجر ة هممؤرب 1

 نسا يف موي ديبدت اهنم دحاو لككلو اهنم اًدحاو اهيلع تسأد اهتاو ملاعلا تقلخف املك ؟'
 اس سس ا جس حساس احا أ سا: . ا حسا حصا لا ا. سا حس احح حسا حا... حا. حس + حاس خس اساسا خا حس ص م ا ا. ا... سدس سا

 1) 106عوأ 76عطانتقت : تر 5 2) - 516 2256 ©0067

  5٠سويباسوا 15. 4) 16881101 سويته 10166 )3

 5) 1204105 سوياف 25 7 20111013 )6 ٠

 7) 1و6 سطيقنا 5. 8) 101005 نودرف (26700 16135٠[005©(

 وز آ>ع 812م ط2ئعواه عالم 1'ةلعمكامأ 015ءكمانلم. ؟10ع 1معدعءاتتلت, 3097. 6

 1آ126ععءوعءور آر ء.1-خ 11
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 ردمعا

4 . 

 ا

 .رشلاو ريخلل ةعيطتسم اباكو رشلا ىوبي نم اببئمر ريا ىوبي نم اهئف ٠ هب درفني

 نم ءزج وهو دحلا هل حيسملا ديسلا لسرا ةهلالا سئر ناو. كلذ يف اهلا رايتخالاو

 : كلذ ةحلالا غلب 3 او ٠ ا لممعلاو هندامعأ دا رنالا 0 هائل وعديل 00

 هولصف قلخا هيلع | وحش

 نويقرم ةصق

 3 0191] شوط ةررك نم ةنقاسالا ضعبل انبا ناكنويةرع هل لاق لجر 0

 ”اهعدت (25") ءارذع تناكو اهرامثو اهلمل بارحملا ةمزال ةدّمعتم ةيراج كانه

 ةلبقي ملذ ةيمور ىلا صخشف ةعامللا :نم هدرطو هافنف كلذ هابا غلبف اهدسفاو نويقرم

 )02  سومطسرا هل لاقي كانه ناك اًمقسا مزاف ةيسآ ىلا عجرف هورقحو كانه نونمؤملا

 املف ٠ ادهاش نكي ملو فتسالا يفوتف مهنيد يف مهجايو ساذلا ذملتيف جري ناكو

 ل املف اهأرقو اهابقف هبلا اهب ىصوو فقسالا 2)سومطسرا اهبتك ةّيصو هواععا مدق
 نا : لاقف ةءاغلا كلت ىلا )ىلع يذلا ملاعلا عيج دسفاف ًامضغم حجبرخ هقفاوب ام اهيف ري

 نم هنا . كلذ لبق نم مك تركذ ام قلاخت اًنبا نكي مل دجلا هل حيبسملا ديسلا
 وهو ريرش رخو ٠ قوف بترع وهو حلاد اهدحا ةثالث ةهلالا نا كلذو . بيرغ 4)هلالا

 2 نك ر)وهو لداعلا هلالا ناو ٠ طسولا يف برم وهو لداعرخآو ٠ لفسا فترم
 | لك رالاو ءانلا قلخو هلعافا اهيف رهظاف اًريرش انك ةاّمسملا لفسا يعم ىتلا يلوحل
 ' [دسح] اهعم لبجف 6 سودرتلا نم ذخا هنا م ٠ ءامسلا موو 0 ةعبرالا

 آل م (96') ةلثم [ ةأرما 2] قلخو هرهوجو هتاذ نم ًاسّقن هيفب خفتو ناسنالا
 قاخو ةّمح ريغلا ةظيلغلا مارجالا هذ هو ضرالاو لفسالا يحلا يلويحلا ركع نم

 السانتو هجوزو مدآ هم هلا ىذم مث مث . اقوا ًاحور اهيف عضوو ضرالا نم هلك ناورملا

 ةقيتعلا بتكو 01 6 8 عضم الا ملا ماع ان م

 1) آععع سطنف 201/5. 2) 00100م19 2012128. 3) 601+. 0 نيذلا

 4) 0 :هلا نم و) (0017., وه 5126 م11



 ل مس سلا

 ثعبنا كلذ ىأر 1 حااصلا هلالا نا مث .'هديعوو هدعوو ةيبتو هما اهيف اهلك
 هتاذو هرهوح نم وهو هنا لسراف دالتعم لا اذا لداعلا ل١ نوككلا ىلع راغو هتافغ نم

 ملعي مو اب ف زاجو هدلب قشف هم دب معا هسا ةدامع كل مهوعديل لدأعلا وغلا سل :

 مهتلاذاو قالا داسف ىءارثو يلورهلا رقتسم وهو ضرالا ا ىتح لداعلا نوكلا ٠

 هياع اع هدامع جه 1 ل 6 ملع ا هيا ةدانيع ىلا مهرتجاو ميئقاط ةداع نع ه

 مهب راصو ماقو همدو 0 مهادفف ق واالا باحصا هلتثق ىح هسفن ندوه ا 0

 لداعلا قلاخا توكيلا )| اوضفرو [حلا تلالاملإلا ةداسع ىلا اوراص اللف. هيبا ةدامع 0

 | زءعواو ا دااا اهعضو يقل ةئلاح ةديدح 1 رشن ] حلاصلا هلالا مف عضو

 ناو قلاكلا نم سودرفلا دخا دق هناو (6 3 مديعوو هدعوو هيبنو 0 ميلا ا

 الو .ادبا كانه هسلجاو محلا ل هطها ' هاصع نمو اهأبا ةنكشا هرعأ عاطا نواف

 ةفقاسالا ةتظعو سجنلا ملعلا اذه رهظا !لذ ٠ طتف اقول الا ليجتالا باحصا نم لقب
 ةعايللا نع هوفنو ةرمهرج هناغط ىدات !ملف ٠ قملا ىلا عجري نا ىلا اليوط ان امز
 عسل ةئس يثو هكللل ىلوالا ةئسلا يف 2) سوااع رطفا سطيط دهع ىلع كاذ لكو

 نينرقلا يذل ةئا٠ عبراو نيعبراو

 تاعيسإ ةس يهدأ ع ة عسل هانبا 3)سوقولو سونابرطهلو سودرام كلمو ١

 4) هكا ةئماثلا ةنسلا يفو ٠ سوقرامل ةرشع ىتنثا ةنس يفوأ ٠ نينرقلا يذل ةئامعبراو

 ماقو . ةئشس ةرشع ثلث نيويزوتولا هذعبو نيعس نام ريظوس هل لاتي كلاس
 [ةيكاطناب ماقو].نينس رشع سونيلوي هدعبو ةئس ةرشع قنثا [سوديبرغا] هب ردكسالا

 1 نفرد دعو ننس رظعاا ةيطنزوم ماقو ع ةرشع ناك )سو اا

 8 خا 0 ءعامدعيو ناخس ل 5) ساع اماشرداب ماقو] ا ةرشع يننتا 1 3

 1) 5زعز 1016 1عععملسم قلاخلا زو هلى. 8ةطقعطةءانه2 لودلا سدت و م. 121-

 122, نأ 122ع 1260 زه0510 لداملا ا

 2) آععع سونا وطنا 41110111413 ٠ 3) 5ءزتتم ءوأ 1ع ةلمبعم كتل ءل1م ءأ

 111610 6 4) 1 ءاكأان5 120010 21عأا15 5

5( 1001283 110 "6 



 كك لا

 3 ادار سقرام كلل ةننس ةزشع قدثا يفو٠نينس ثلث | | هدعبو نينس
 : ةرثك ابتك عضدد سأنروق فقسا 27 0 م نيو

 دهشتساو ادج مبيلع قيضو ىراصتلا ىلع دبش ناكؤللا هرجع تن ةنس فو

 تقولا كلذ يف رهظو ةيمورب 2) سوطسوب فوسليفلا دهشتساو 1) نيريثك ةفقاسا

 ةنا انكذ يذلا فوسليفلا اذه سوطسويل ا ذم ناكو :3)ننوطتط 42 لاق لجر

 ةريثك ةحلا نا لاقو ةريثك اعدب عدباو نيدلا نع قرع همآعم قراف [ 2 يعول
 02 دسقاو ه)رشو 000 0 ىَرت 0 7
 7 ا دو[ اد نبا وه نل] دجلا هل حيسملا ديسلا ناو 5 ؟) عضو يت ىّتلا لئابقلا ماظ

 ' ابرشو الكحا تولا دعب نا لا ساوف [ لوسرلا ىلا ةيسنو ] اذه ريغ رخآ الحم
 20 4 لاقي [”لجر ةيسآ يف] ربظ مث . ةريخكح اًروما ُلالضلا [هذه ىلع دازو ًاحاكتو]
 7 جلاعلا ىلا ههجوي نا دجلا هل ديسلا [دعو يذلا ] طيلقرانلا هنا لاقو 6) سطوم

 22 هومرحف ةلالضلاو (27) رفكلا ملع ملعب كلذ لعجو دذيالت هل عما ذغاو]

 ١ تام ىتح ةعم 7)اولزي. م ما 000 اباحصا ذخت او هومنو
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 هتيسيسق نع يخف هب هيلع يدق ًاسسسق ناك 8)]سوسروفا هل لاقي رخا ة ةممورب رهظ من

 قوف بترم امنحا ةنل“ وم ةثاث ةلالا 01 ذو ةدمالت 4 داو بضغو جرف ١

 ٠ هقوف يذلا مركي امبنم دحاو لك ناو لفسا ةنردرخالاو طسولا يف ةنود رخالاو

 بالا هقوف يذلا هلالا ىّعس طسولا يف يذلا هلالا ناو هسفت ىلع همدشو هرقوبو
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 كلذ ىأر ملف ٠ هقلخ ءودب عم مايا هوتكساف . ةّيهشلا راثلا عاونا نم هيف اوسرغو
 37 هد عم هعم نكسف ةهلالا نذا ريغ نم لزنف ناسنالا دسح ةككئالملا ضعب

 هداضي لزي ملف سودرفلا نع هدرط ديريو ناسنالا 1) دداضي لبقاو (28”) هباحصا
 ىلا لصي ملف هلسن رثكف ناسالا لسائتف ٠ هيلع ىلوتساو ةنع هافن ىتح هدهاجمو 2

 دري, ناو هتنترع ىلا عوجرلا ىلا هوعدي نم هيلا اري واكل ةغاآلا ىأر الف. سودرغلا ©

 نا مث. هباحصاو كالملا ىلع ةحلالا بضغف لعفي نا 2)ابأف سودرفلا ىلا هدلوو ناسمالا ٠
 ىذلا ناطشلل ,ظف ناسنالا ةاجت 3) الحتف هسفنب كلذ مش اعلا م ل هلالا

 ىلا نا لوالا نانسالا" درو سودرفلا نع مهدر ْط تح م هدهاجي 4) )لازي و هباكاو اصع

 أامعضو يتلا ر ةكلا روما نم كلذ ريغ لاقو ىلولا ةمايق دححو ٠ هعضوم

 ىلع اًفقسا ناكو 5) سوسملا هل لاقي ميكح لجر جبن نامزلا اذه يف نكو 20203٠

 ةريثك ابتك كلذ يف عضوو مهليواقا لطبيو عدبلا هذه لها دهاجم ناكو جبنم

 ناصيد 6) نب نيعللا ةصق
 سمح ةئس يفو ٠ سرفلا كلم 7)اسو نب قهوسل ةرشع سه ةئس يف نك (5

 20---1- لها ن ٠«.هو موق سرؤل | ها قمهوسل ار 1-0 نينرقلا يذل 3 عبداو نامسو '

 هل ناكو 8) اماحوب ل لاق لجر كانه ناكو٠ ٠ مهذخأب سما و م ملعف هلق اوداداو 1 ١

 كّئلوا يلا رهظ نيناذلزا ناكو كلذ نم كلما هب ر 4ل 8 م ةعلب ا إو . 9) موسحل ىبسنت ة . اي

 هتحوز 9| موش تثناكق + |كسف اهرلا ىلا كاملا ةنيدم نم هن ًارماو وه لقتا موُقلا

 ىلا نوفلتخي نيذلا سرفلا راح ضعب هيلع علطي نا 8) اماحوب قفشا مث اماح رذئموي
 3 برق لق هث>وز كتنناكو 8 تار أ كيرلا اهرلا مع نع جرف هتحوزو هدخارو اهرلا
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 وه اجتلاو هلع : هيلع تدلو يدلار مما كلذ ماب ناصيد نبا هومس ره لا كلذ لع نيا

 5 . موب نيررشعو ةسح 5 ”اماثاو اهانكسف قيرطلا ىلع 92 5 راش نا او

 نم 4 0 سو ناكو . (297) |ىكسف تس اوف تارغلا راعف كلازه و صوم

 عنو هاو هيلا هنا مو هنلأو أهاحوب ريخلا [ترق] دلو هل نكي و ءاززكلا رامحا

 قح مهرارساو ءافنللا روما ربا نم ماعتي لعج أشنو مالغلا كارمن الف ءادلو

 ٠ امعدجم ناك ىلا نيكل ةيدش ْى اهملا جاتحم ءامشاو كانه نم هل اهذخت جئاوح

 اهانب )يذلا حيلسلا يدا ةسينكتب رم ذا اهرلا قاوسا يف ريسي ناصيد نبا اهيبف

 نبا ف ةنيدملا بتككلا ن :م سانلا 2) يطخي وذو اهرأا فقساأ ثوص عميسف

 طاتجاو ةعامللا ىلا لخدف ةنارصنلا رارسأ ماعتي نا ةكقو ْى قاَرُد همأف ف ناصيد

 ْي ك4و..سزرو اه هلعحو هدّيعو ةينارصنلا ناهرب هل حضوو 3) 3)هاعد أم مهل ريظو!اع |

 اهم. 35 رعاسم عضو ادبو هيدلاوو هلأ ها ينو جيرخو | مداحفلا 4) ىرأف ةسئكلا

 هودسفاو ءافزطا نم ”موق هل الخ ىقح 4 ك 3 ملف ٠ . كانه تناك يفلا ةيذاكلا ءارالا

 مآعتو ةيفنللا رارس | نم ةمَلع يجبملا ربحا ناكح ام طذف هبلق يف مهتاوذ اوعدذو

 (29) اهيف دحا همدقت مل ةعدب عدباو و) سونطرا يأر

 .كلذ نود ألا ا ةفرس ماظع ا م 2 ةعمس 6 هاونالا نا لاقو

 روثلاو ءالاو راتنلاةرخألا ةعبرالا ماو .ركفلاو ةّرتلاو لتملاف ةفرشلا ةفلثلا اماف
 ا 1١و املاك نيكو ةئاعأت اهتم ناكر ضع عم اهضعب ةعبسلا هذه تفلأتف  حيرلاو
 ةعمسلا تنثاوا ةفيطللا ةفيرشلا ةثلثلا نم هسفن اضرا لوصالا ةعمسلا هذه نم قواخم

 نم هقورعو٠ الخمر نم هماظعو-٠ - شمشلا َن م ناسالا عامد نا: لاقو ملل يثالاو

 « رمقلا نم هدلجو ٠ ةرهزلا نم هرعسو ٠ ىركشما نم و خيرما نم همدر٠ ٠ دراطع
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 ةيدلا ناكرا ةعبرالا نم هدسج (2) فّلَأَتو : ثوكي نا زوج باتكلا
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 صقتني مث مظعي رمقلا نا اك: لاقو . ءايشا ةعبسلا هذه نم ناسنالا ماق اذه ىلعو

 ةاملحا يلا ىلع لخدتو رهش لك يف اهسامل عزنت ةايحلا 1 كاذك امون نيثلث لك يف

 دححو .ادلو نين امو ةعبرا ةئس 0 اهدالوا نوكيف دالوا ةعمس دلتف |١) رعقامف

 طظاغلا ٠ 003 ا فيطلتو نه ة ةيهصت ءاسنلا ةعضامم نا: لاقو داس> الا ةمايق

 اوداسرطلاوأ سو.قولو سفرام دبع ىلع تا ريخ تناك هرجولا يا لع ايبا 0

 2) هيلبا

 نينامو عست ةنس ةنس ةرشع ثاث 3) سوناينوطنا نب سودموق كلمو (80”
 هل لاقي فقسا ةيردتكسالاب ماق هكلم نم ةسنس لوا يفو ءنينرةلا يذل ةنامعبداو

 ةرشساعلا ةعبلا يلو ٠:ةنعس نيعيراو نيددا سوبر طمد هع ماقو نلمس قاكبب“ 4]سودلو

 م
 كوسا ةيكاطاب ماقو ٠ نيدس اع ؟] روطةس 7 لاك نسبا ةممورب مأق سودموُقل 0ك

 6) سوم. طرف 1 لاقي فوسا ةءطنزوس ماقو ٠ ةئس نيرشعو ىدءا 6)نوفاس هل لاش

 ةيس ورع

 سومرسكام هدعبو ٠ ةئس ةرشع ناك 6)سوسطرع هل لاقي فقسا ملشر واب ماقو
 هدعبو ٠نينس عبرا 6] ساو هدعبو ٠ نيئس تلث سوناينوطنا هدعبو . نينس عبرا

 نيئس عبرا 6) سرمحوبد ٠

 ٠ هسلح ف لتقو رهشا ةتس 7) خير اةور 5 هدعب كلمو كلملا سودموق يثوتو

 فو ٠ نينرتلا يذل 1 نيداثا 907-5 يع يلا كلملا 8) سوروس كلمو

 ةرشاعلا ةئسلا يفو ٠ 6) سوسفر هل لاقي فقسا ةيمورب ماق هكلا ةعساتلا ةنسلا

 نا الاقو 9) سوطدوات رخالاو نومسطنا امهدحال لان نالجر ةممورب ريظ هكلل

 هلالا رهوج نم سدقلا حور ناف ةتملا هلا وه سلو قوا# ديعو ضح ناسنا حيبسملا ١

 1) (01511عع: اهعقاوذ 2) 1 ءاكأان5 00110م[115

 3) (م11200105 11113 ءىوغ 112: كنةعأل1.  ى4) 1آ68معه010512 سوئيلوب 5ءان
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 2) سؤروس قض ةئسلا هذه يفو ٠ ءىش نم ال نبالا (30") تتلخ 1) ىهو هتاذ نمو
 ماتصالل ميذلاو ةيفينملا يف لوخدلاب مهذخاو اًديدش اًقيِيضت ىراصنلا ىلع

 ةيردنكسالا لها نم اًملاع الجر ناكو مكتللا سنناجردا فرع نامزلا اذه يفو

 سورداثو بئاجعلا بحاد سيروغيرغ مهنم ذيمالت ةعاج هل ناكو 3) اماعم اهب وهو
 ةنسلا يفو ٠ مهريغو ةيردنكحمالاب اًفسا راص يذلا 4)س حرطارمو سوسرط فقسا ه

 نيقيرفلا نم لتقو اوبراحتف ةرماس لها نيبو دوهيلا نيب ءالبلا عقو ةرمشع ةثلاثلا
 ٍِ ريثك سألنا

 يفو ٠نينرتلا يذل ةئامسحخو ني رشع ةنس ىلا نينس عبس 5) سوناينوطنا كلم

 ٠ ةنس ةرشع ىتنثا 4) يالسافسا هل لاقي فقسا ةيكاطناب ماق هككلم نم ةنس لوا
 4) سروسس انا نسف ماقو ٠ ةنس ةرمشع كلمت وقرا هل لاش ونسال ةمطنزيب ءاقو 53

 كرتف 6) سوساهو» يلشرواب ناكو ٠ 4) سدقرق هدعبو 4) سوفول هدعبو ٠ نينس رشع
 عبس 4ب] سوس روج هدعبو نينس ثلث 4]س ورد هناكم ماقو ةيربلا ىلا لقتاو ا

 ٠ ةنئئس ةرشع يتنقا دعب 6 سوسافرب ربظ مث 2 نيتلس 4 سوبدروح هدعبو ٠ نيذس

 ربككلا نمكرحتي نا ردقب نكي مل ةنال مهملع 2)اباف هتننارم موزلو هييكىلا علا دانت

 اذه يف ماقو ٠ ٠ ةدحاو 8) ةئس سونامقرم كلامو ردنكسالا هناكسم اوماقاف (31' )مرهملاو ١

 عبرا 9) سوداس رطبا كلمو . نينس سمح 4) سويسلبف هل لاقي فتسا ةيمورب تقولا
 ةنيدم تن هكلم نم ةنس لوا يفو ٠ نينرقلا يذل ةثام سهو نيرشعو ناك ةئس نينس

 نب ردنكسالا كللمو . سوانع ناتكلا اهاّمس ىتلا ىهو نيطسلف ضراب 10) سوم اعس

 لوا يفو٠ نينرقلا يذل ةئام سحخو نيثلثو نيتثثا ةنس ٠ ةنس ةرشع ثلث 13) يماف

 1) ىه ط٠ ع. 5مأ116015 530 أ 05 2) 56م1120115 356067115, ]1 6

 ا ه0 ملهم 4) ةكهدأمو ءمرلان ما 115 .11.6 ١

 222211 6) 14 10152 سوساقرب و 1عع6ع001153 10566 سوساق رت 15.
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 اس موو 3

 [) سوم وف: هدعبو نيتس اع :):نسؤيانووها هَل لاق بققنما ةيمورب ماقد كف نم 0
 لقره سوي رطمد دعب نم ةءردنكسالاب ماق هكلا ةنماثلا ةنسلا يىفو * نيستا

 يقنُثا 1)اسر هدعب ماقو ٠ نيس عست 1) سطلمم ةيكاطناب ماقو٠ ةنبس ةوشعا |

 ةئس ةرشع س# 1)سوماروق ةيطنزوسب ماقو ١ةنس ةرشع

 ناكو كباب نب ريشدزا وهو سرافا كلم لوا كلام هكلمل ةعساتلا ةنسلا يفو 22ه

 ٠ نينرتلا يذل ةثام سمخو نيعبراو ىدحا كلذو ةئس ةرشع عبدا ناساس لسن نم ظ

 يذاوي ناكو هوا_تقو هتككلمم لها هيلع بثوف نينس ثلث 2) سونايمسقم كلم مث

 كلمو .ءادهشلا نم ةعامج لتقو نيديهشلا سجبو سجرس لثق وهو ىراصنلا

 ةنس لوا يفو٠نينرّلا ىذل ةئام سو نيعبراو ناك ةئس نينس تس 3) سونايدرو+

 هدعبو ادحاو اًربْش 4) سوروطنا هل لاقي (81") فقسا ةيمورب ماق هكلم نفآأ
 نينس تس نيطنطسق ةمطنز وب ماقو ٠ ةئس ةرشع عب را 1) سوف

 ماتو 5) سليف ةيرداسقب بئاجعا بحاص سيروغيرغ ربظ تقولا اذه يفو

 ةيكاطناب هدبع ىلع ناك يذلا يلاولا سصاني ناكو 6) الوثاث ُهل لاعب فّسا ةيكاطناب

 اوذملتت رفن ةثلث عم يلاولا كلذ هلتمَف اهب ثيعلاو سئانكلا ىلا لوخدلا نم ةعنع و

 ةريثك ابتك عضوو 9)تامخي راتلا بحاص 8) سواق وبا فرع تقولا اذه يفو١ 72

 كلذ ريغو كوللا ريسو ةئمزالا يف

 ىرب ناكو ٠ نينرقلا يذل ثا ني دارس عب را ةئس نينس عبس قيداش كلاوو

 كركم ال: هل لاو فقسالا هعنم ةسنكلا ىلا لوخدلا دارا اًملف ةينارصتلا يأر
 ًاقورعم !دودحم اًنامز هلل اهب فرتعتو 'ىطاخ كلنا لوقتو كبونذب رقت ىتح اهلوخد

 ايقاع نايااؤتا عم موقي ناكو نينمأوملا عم لخدت من٠

 ا بهبييشستسس

 1) 1101013 1 2) 5 عافذفل 15.

 3) 181.6. 00701015. 2 4) 3. 41271115. 2 5) 001+. : سطن ةبراسقب

 6) 5زع «00ء م10 الوبا 114 7) 116 :ءاععأ عاتقه 1[! ءطقعأ

 دتبناند (040 . (رارهطمأ. 1, 194) 8) 1.686م41ا012 مان10 سوناقي رفا لانا انو

 71601115 9) 1م م878106 : خيراوتلا 5



 دبا اخ ا 2

 ا١ 0 نكقو ىدحا رافي ريشدزا نب ' روبانما كلم ةكلم نم ةنس لوا يفو
 ةنس ةرشع نا ع سويسرونويد ُهل لاقي فقسا ةيردنكسالاب ماق هكلمل ةثلاثلا ةنسلا يفو

 عدبلا لها نم موق رهظ ةئسلا هذه يفو (32) ٠ 1) سيساحوح ذيمالت نم ناكر

 نامالا نال رفاككب سلف هماقب نائالا رمضاو هللا ةفرعم دححو هبغب رفك نم اولاقو

 نا هيف اوكذ اباتك اذه يف اوعضوو ٠ رفكلا كلذكو ةّمملاو بلقلا رامضاب وه امنا *
 اذه يفو .ةتبلا لسرلاو ءايننالا نم !دحا اولمقي ملو هبونذ ترفغ“ ةعمسو هأرق نم
 سيئوطنا دي ىلع ةيربلا يف ترهظف مبعماخمو نايهرلا تازايد رامعا تأدب نامزلا
 يف ىل_ختلاو فوصلا سل رهظا نم لوا اههف سهارلا 2) سوهدنبو يرصملا بهارلا

 يراربا
 ةئام سو نيعسو ئذحا .ةئس يقارهشا ةثلثو ةدحاو ةئس سوكاذ كلمو ٠..

 ىلا ناك هلمأ هلتق ناك ىذلا كلملا سليف لق ىتح لاتحا ناكو ٠ نينرقلا يذل

 لتقو اًريثك الخ مهنم دهشتساو ادج مييلع دّدشتو ىراصتلا ىداعف ةينارصنلا

 ماقو ٠ ةمورب نيئس ثلاث سويلانروق هناكم ماقو ٠ ةيمور فقسا 3) سوس

 ماشروا فقسا رددكحالا لتقو .نينس عبرا 5) سوينالب 4)الوفث دعب ةيكاطناب
 ةنس ةرشع سمخ 5) سونام هناكم ماقو اضيا 9

 (82”) ىأرلا دساف 6)سوباغ ُهل لاي سيسق لجر نامزلا اذه يف ةيمورب ربظو
 نأ دمحا نم لع بجي نال ةيدودعملا دعب أطخلا نم ةرفتمالو ةبوتال هنا لاف
 سيسونويد ناكو7٠) هوفثاو هومرحاف هلثم ١ رهاط نوكتيف دجملا هل حيسملاب هشتي
 لوق ىلا هبأر نع عوجرلا هلأسيو ايف ةظعي انتك هيلا بتك هيردنكسالا 7

 افقسا نوتس هيلع عمتجاف ٠ ةنم لبقي ملف ةعايللا نع جرخيو اصعلا قشي الو روهمملا ٠٠

 1) ذذع همن مان1[غ 20011 07196135 ( سناجي روا)

  115٠سولوب 5ءان 201:16 761 وهتل[115. 2 3) 168241315 سوئبف 1686 )2

 4) 01:18م الواب 8هطز: أه .٠ ؟) ةاءاأم عه ع٠

 ٠  17004114:11115سوطاين 870041115 71 م0105 1.0 )6

 7) (071. :هوفنو هوهرحف 6



 0 لا

 ميلط هنأ 0 ناكو فهكل | تاحب صا[ ينعا ةيققلا تناك يكاد ناهز يو .ةرضزجلا

 فوهكلا باب ا نا رمأف هيلا مهربح عفرو فيهكلا 5 اوفتخاو 44 أوبر

 مهتدقر نم مئاعينا م 3 اني م,يلعب هللا ىلا كلذ م اولعتو مييلع

 .نينرقلا يذل ةئاد سمحو نيتسو نيتلثا ةنس نيتتس 1) سومسولو سوملاع كلمو

 لاقي فقسا ةيمورب ماق اهيفو ٠ مكتللا 2) سناخوا ىفوت اهكلم نم ةنس لوا يفو 1

 . نيتنس سنابرطميد ةيكاطناب ماقو ٠ نيتتس سونافطصا هدعبو رهشا ةيناك سويقوا هل

 لجر رصمب رهظ نامزلا اذه يفو ٠ةنس نبلُث سوطيط هل لاق, فقسا ةيطنزوس ماقو

 ةدحاو نيع ىلع (88 2 4) ُهل دمحم امما] نبالاو بالا نا لاقو 3) سوسس هل لاقي
 ةفصب ةقيتعلا تكلا يف هسفن بسن دجملا هل حيسملا ديسلا ناو اهب تيلح تافصو

 ةلاب اهيف هسفن فصوو ةثدحلا عضوو ملاعلا يف هيف ربظي اًدسج هل تضتقا ٌمِبآلا ٠
 فصيفق دلل هلاو دحاو مونقو دحاو نيع وهذا حورلا لثم لسا ف ملكتو نا

 5)هوفناو ءابالا هومرحو ةيردنكسالا فسا سويسونويد هيلع درف.تافص ثاثب(فصويف)

 نيتسو عبرا ة ةئس يف ٠ ةنس ةرشع نيم هنا 6) نيوكلاع عم فول كلم

 نامزق يرام ٠ لتقو ا مب تفسع قراصتلا ىلع ددختو٠ ٠ نينرتلا ىذا ةئام سمخو ظ

 سرفلا كلم كباب نب ريشدزا نب روباس هازغ هكلم نم ةعساتلا ةنسلا يف ٠ دهاشلا ١

 6) سوكلاع ىأر ايلف ٠ هناكحجم ةنبا:كلمو لباب ىلا'هزدحاو:هذخاو هماهو هب

 ُْ مس ناعدساو مو او ىراصنلا ةذا ع نم هيلع ناك ادع م 6) سومسرادب لزن ام

 نيئس عبرا ربد يذلا فتسالا سوطسيسك تقولا اذه يف ةيمورب ماقو ٠ كلملا روما

 7 يطاسمسلا الوف ةيكاطناب ماقو ٠نينس عسنت سوطسسك ذيمل سيسوت وبدو

 الوف ناكو ٠ ةنس ني رشعو عبرا 8) سوناموف ملشرواب ماقو (33) ١ 7) ةئس ةرشع ١

 1) 111 ةانهأ © ه1 11: أ 151011115 ٠ 2( :(به.ض : ىو اخرتا

 3) آ].ععع س 5395 526111 1/5 ٠ 41 نال ناسا و 3: 065+

 21101110, 212م6 سدقلا حمرا 5 موفنو انآلا همرحو

 ٠  601[1 61ة5زع معن ماو ةان8غ 20101113 1781610111 أ )6

 1 1م 22عام 015 : ةلباقم غلب 8) ذأ 1عتأاأ )7



 ا“ ل د

 ىلع نبالاو بآلاب فصوي امناو داوي ملو دلي مل درف دحاو هللا نا لودي يطاسيمسلا
 هيلع عمتجاف. هلا ال ضخم ناسنا ناو رع 0 كب مل دجلا هل معيسمملا ناو زاحملا

 2) سوسراج نبا سركاملاعل ةناثلا ةئسلا يف 1) هومرحاو ةفقاسالا ع نم ٌةدع

 قفانملا فرع : اهنفو ة ةنلس ةزشع ناك ةيرددكسالاب سومسقم ماق ةنساا هذه يو

 ةعستو ةدحاو ةنس سوبدواق كلم . .4)لوش اذه 3) سطانوب ناكو نيعالا 3]) سل اطول

 00 ةنسلا يفو ٠ نينرقلا يذل ةئام سمخو نيعبسو عست ةنس رهشا
 9 ران نم لملكا لشم ىكارك ةعبرا

 اذه يفو .نينرقلا يذل ةئام سمو ناك ةئنس نينس تس 5) سوددلو كلم
 ةبوتلا روظاف كلذ لبق هيلع عمتجا عملا ناكو يطاسيمسلا الوف 6) مرحا تقولا

 يلا كلت 2 هومزحو هيلع اوعمتحاف هتلاعم ىلا 58 عمجلا هنع قرفت 3 ةبانالاو ٠

 5]سو.دلوب ىراصتلا ناعتساف ناطلسااب امصتعم ناكو ةعامطا نع جرحي ا جر ابأف

 تام ىت> ًايفثم لزي ملو درطف اه (84) هدرطو ةعايللا نع هجارخاب و كلملا

 8 نيعللا ينام 3

 تاكو زاوهالا نم ةلصا ناكو 9) وتقف هل لاقت, سوسلا نم الجر يلام وبا ناك

 ميما راصو اعز الق 09)َنسوةسروق هايف اا هل تدلوف سسوب | اهل لاقي ة ةحور ل © ١

 ناكو ةنئسوس ال كلام برغملا نم 3 رعأ هتءاتاف رص عقوف يبسأا ْي 8ع نام

 ٠  © 21]1211115و 3 وهرحو 2) آل1 5انم18 7016 أو11115 عا 33

  208سل اطول 761 سطابون 516 0015© )3

 06 1٠ع510عئهغن؟ 211104. 2 35) آعوع سوئلروا ؟ءت 816 )4

 ٠٠ ممم طقع ةاهمعاتك طتقامتلف .  8( 00مرخ 7) 00ه. : ىلاف :02٠١© )6
 ءطمدعاعمم ةومصبس (1. ء. آ1, 298 ) رز ![ططتص 1]213ءات22 ثتسروفلا ( م. 326 5ء4.)ؤ 13/11
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 تلا ارا ج7:

 ساقربو سدوغاثيف يأر ىري اذهناكو رصم رابك هيلا ناكو 1) ىمرعس ىعدي اهجوز

 لعب 1) ىسومس ىفوت الف 1) سوسسوطب فرعيو 2) سورودرت هل لاقي ذيملت هل ناكر
 3)ةأر مالا لمحف 2) سورودرب ةمسا نا اذاق يذلا هذيملت اهي جوزت 3) ةآَ ءالا

 ءارذعلا نم دولوم هنا سرفلل لاقو 0 هللا لا 7 لاتحاو ةتعاتا يذلا مالغلاو

 ساثلا عدي لذي إو و ::لا دلل تا 07 ا عبارلاو ا 0 اعلا ليال زخالا

 ءوس ةتمم (34 ) تامو 3 الام عمج ق> م هوتعو هرحسإ

 اممحاص كا نمو اهسفن نم ةدنكف مالغلا ىلع تاب انقاكتا رماة 6 ةئئفد 5 8

 4 سوسو ينعا هلو يلاثل | اهحوز اهعضو (ينلا) يذلا بتككلا نمو مدقتلا

 نأ نا مث ان امز بدالا ناط يف نعماو بتكلا كلك ف مالغلا جرختف 0 ا-وز مدلإلا

 وسلا ولو بتكلا و لاما لمحف يتككلاو للملا مالسغلل تنل 1 تفوت 3)ةأرمالا

 ةينارصنلا رهظي ناكو بتككلا كلت عضو هنا ىعّداو ينام هسفن ىمسو هدلومو هدلب
 ءافتؤلا لداحي لعجو ىتككلل اًرسفمر امّلعم اهب راصو اسيسق زاوهالا فّةسا هريصف

 ؟لاذيمالت ديما ةعدتمملا ءارالا لها نم ةنارصنلا فلا نم عيجو سوجملاو دوهملاو

 هذيملات ىدا هحوو' 1)يدارم تلاثلا م 17 1 ىدوب رخال مساو يدا م هدوا مسا

 ٠ سوسلاب هدئغ ىدارم اقوي ديما 3 ىدوب سوو“ 5 ىلا نساعلا 2 نويلا ىلا

 كرتو كلاذل بضغف ٠ امهيلع 6) لبق الو اههوق ىلا لتتم / هنا هافرعف هاذيمل5 عجرف

 طيلقراملا هسفن ىّمسو ةفارثحا عدب عدباو زاحملا ىلع اهرمبظي ناك يلا ةينارصدنلا

 اذيملت رشع ينثا ذخلاو ٠ مهيلا هلسري نا هذيمالت دجملا هل حيسملا ديسلا دعو يذلا

 (85) مهو ره جرخو هذ بمالتب دجملا هل حيسملا ديسلا لعف امك حورلا مهيف خفنو

 7) ينبم 5 نكي ل ميناقو ةثلثب فرعي دحاو هللا نا يلوق نا :لاقو ملاعلا اوفطيا

 هللا انهدحا 8 | ناك 0 1 هنا 0 لؤي 3 هماع هناو سوطاقرب ىحسإ يذلا اذهرآ

 11 5 ©0067 2 5 سورودرب

 626-9 وللا 4) ].ععه سوقيبروق 2 5) 001:. :ذمالت
2 2-0 

 6) 00م.:لبقأ 7) 07. :ايثبم 2 8) "1 عكانن5 20110 مأان5 10عأان»
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 " ةئلظلاو لها ندعمو ىلويهلا نوكم يلورحلا رخآلاو .حالصلاو رونلا ندعو ريثلا موققو

 ' الو ناسمالتم ناتنم طسولا نم امهئاو ةنابت الب اولع تهاذ هللا ناو داسفلاو
 صعب ىلع , هدالوا صعب جاهو نيداحالا صعب ْي براضا ا نوكلا ْنا و ناهسح

 ىلا اواصو ىت> اضعب براحي مهضعب لزي ملف ءاملاو راذلاو تيرافعلاو نيطابشلا مهو
 ناكناو هبلك أتا 0 ناك ْناف : 1] هدا 2 اولاقو هؤءاحف هرونا وبجحز بنطلا هدلب ىو

 عيضلا كلذ حلاصلا نوكلاو مهو هلالا 57 27 ٠ هتدتاوم ىلعا وعر '.ف همرشتل ابار 51

 ةعف 0 0 هللا 5ث ري رشا 0 2 0 هاقلاف 4 ًاماصن

 ُ اديور هنوكح ىلا 3 مضنيو ريرشلا ىلا راص يذلا هممد 0 هللا ناو
 ع

 .٠

 ريصيد] 3) سوسلا سنج نه صلختت اهنا اهرّشبيل ريرشلا ىلا هنوك نم تراص يتلا
 . هنا لاقو 4) لايخلا لثب الا ءيثب بستني ةناو هب ملعب ملو ريرشلا ءوزج قرم هيلا

 ” د)اتوملا ةمامقب رفكو ٠ هئباب هتراح ىلع ردقي ال ام ردقب ريرشلا نم قثوتيو (5)

 م

  ريرشلا نوكللا نا كلذو لابخلاب هتومو هبلص ناك اغاو تمي مل لاو ةقيقطلاب باصي مل

 هللا تاذ نم ةناو حيسملا لوسر هنا لاقو ٠ خسانتن حاورالا نا لاقو ٠ هلالا و) ةماكب

 .سرفلا كلم ريشدزا نب روباس ُهلتف ٠ لايخ هبف ربظي ناك يذلا دسإلا ناو ضخ
 هماصو امن هألثحو هدلج خاسو

 ةئساا هده يفو٠ةدحاو ةنس سرافب زمره كلام 6)سوسدلول ةسداسلا ةئسلا يو

 6) سوسدلو نا مث ةيقذال بحاص 7)س واسوا ءاهلعلا نم فرعو.كلملا نيطئطسق دلو "

 هيلع قرب ذا كلذ يف يوزي وه اغيبف هناطلس عيمج يف ىراصنلا ىلع قييضتلاب مه
 1 1 وم ل كح

 1) آمموع هتناومل 2) 5همئطء قوما 3) هزء زم ملل ءع.
 4) 1 عاأان5ذ م12 م1115 710عأات1 ٠ و) 10 3ع ةياكب

 6) 82:20 سوئياروا 15.

 7) آ.ععع سويباسوا طررءزذبد (1[/1ءعأ 1ع 5ونءتعم آ, 199) . ١



 ببحر[ 7 ن7

 3) سوساده كلمو لتقو رهشا ةتس 2) سرط.قاذ كلم 8 (86) ١ هعطس 1) اقرب 1

 نينو نيتطو تنم ةعس نيدس عساف قيودوا# كلو سوسرلب لد تب 1
 ثلد ناورهو نب ناورهو سرافب كلام هك نم ةئس لوا يو ٠ نيئرقلا يدل ةثام

 دعب ةيمورب مأق هكلل ةعبارلا ةنسلا يو :ةنس رقع عبس ةنا ناو رهو دعبو ني

 ةرششثع سخ سوياف هدعبو ةدحاو ةنس ؟) سودحا نينس تس ربد يذلا سقيليف 5

 ةرشع سمح 6) واوط ةيكاطناب ماقو ةنس ةرشع عست .نواث ةيردنكسالاب ماقو.ةنس
 نا مث . سونآمره ملشزواب ناكو :ةنس نيرششغو ثأنثاؤ) طامذو ةيزو 3 0

 ء ْ
 8) سوس رمودو س رعرش عم م 7)] سورول هدعب كلم برأحا ىف علت كلل سونرأ» 8 ٠

 ف مثل ثالث التف ٠ ٠ نيثر هلا يدل ة ةئام 1 نيعستو ثلذ ةن نيدس ثلث هشا ا

 نيدمهشلا نايمذو ناندق لي هكلمل ة م اغلا ةئسلا يلو. وزغلا ١ ٠

 ٠ نينرقلا يذل هام م سمو ني_ءسلو تدم ةئس ةنس نبروم ء سون :ايطاقد كامو

 ةيمورب ماق هكلم نء ةنس لّوا يفو ٠ سونايطاقد باسح "ىدتبي ةنسلا هذه نمو ١"
 ماقو ٠ نيس سمح سويباسوا هدعبو ةنس ةرشع تس 6) سوسلل هل لاق فئسا

 ماقو ٠ نيئس ثلث 6)سيطرم هدعبو (36 ) ٠ ةئس ةرمثء ىدحا رادو ةيكاااب .

 ماقو ٠ نيس ة ةرشع اراثو 5) سومر ط هدعبو ةئس ةرشع ىدحا سرطب ةردنكسالاب ٠

 .ةنس ةرشء ىدحا ةخينبدلا ُْ 7 ىلع 9 اثرا سرطب دءعيو ٠ سوبورف ذةيطنزوبب ْ ٠

 هدعبو ناس ن أ 6) اراثو ةنس نيرشعءو عبرا ربد يذلا 6) سون امره دعب ماشرواب مو

 نينس عست 6)روصره
 5) نآخ سونام سكمو سوناطاقد ءاكرش كوام ةعبرا نامزلا اذه يف ناكو
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 سل مالا

 سونا طاقد اماف . نيطئطقو سوناطاقويد نب سطنكح,و سؤونايطاقد

 ىلا ةريزملاو تاءاشلاو رصدمو ةينيمرا ينءا قرشما ىلع اماتف 13) سوميسكحامو

 ىلع ! درغم ناك لاف سونايطاقويد نب سطن كم اماو ا دحاو ايهرما ناكو نيطساف
 . يهو ةنيطنطسق ىلع ناكف نيطنطسق اماو٠ نادااملاو روغتلا نم اسلي امو ةيمور

 2) ةيطنزوب

 اشويج سوناطاقويد مهيلا هجوف ةيردنكسالاو رصم لها ىصع ةلودلا هذه ينو

 عبس يعز سراف كلم سون امطاقويدل ع ىداحلا ةئسلا يو ا مهركلهاف ةريثك

 نواظلقدل (877) ةرغع ةعساتلا ةئسلا يفو .نينس سمخ زمره هدعب كلمو نيئس

 اكييضت اهيلع قّيطو ضرالا تقل ىتح اهلك تمدُهق ىراصنلا سئاتك مده ىما
 دهشتسا ةنسلا هذه ٠اًريثك اًقلخ مهنم للتقو نينس ناك ميباع كلذ مادو اديدش ١

١ 

 يال نويرا رثكب نحا نم لوا وه ناكو ةرد_تكسالا 3) فتسا سرطب
 4)ءالا وه سيلو دبع دجلا هل مييسملا ديسلا نا لاقو هدهع ىلع كرت نكس ويرا نأل
 هدعبو ةدحاو ةئس 5) سوالشرا هناكم ماق سرطب لتق ايلف. هتلطي ملو سرطب تامو
 قىقتح ديدش عوج ةنسلا هذه يف ضرعو ٠ ةنس نيرشعو ثلث كريرطنلا سردنكسالا

 مزلو كلملا نع - سونامطاقويد نا مث ٠ مهرد ةئام سمحو نيفلا ةطاحلا 9 غلب

 2 امترو كاذ لثم اكو تح سونا وسكسم لعفو هتافو تقو ىلا ةم الاب هسفن طلخو ءلزام

 2 © التقر ىراصنل ع ناذه دال شف رخآ هي د د ول مناك

 لتق ةدحاو ةئس 6)سوروس كلم الف اديك
 يدل هنا 97)نورشع عبس ةنس ىف ةئس نيئلئو:اثلت ريبكلا نيطنطسق كلمو

 ةئسلا يفو.نيينانوملاو مورلا كولملا نم رهو دمتعا نم 5 وهو ( ؟نيرقا."
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 00 ماقو ٠ اهيلا كلا لقنو ةينيطنطسق اهاّدسو ةطنزب روس ينبف صح أ هكلملا ةثلاثلا

 1) 1686 سونايميسكم 2) (همكنملل[ ة11ءأ101 (نمموأةضهأ لان نطل معتم

 تاتا (015631110 . 3) 5511م56684 2010105 بحاصو (ان13 001ءاء1( فقسا

 1 4) + 60د: . : اهلا ؟) 5نمن الشرا : ط. و.

 6) 1811 دانمأ 1[ةعمألال5 ءأ 60165 7): (ي0ق؟ 5 نسمع



 ا

 ٠ ةنس نيرثعو ثلث ردتكسالا ةدعو ةعم ةرشع ثلثا 1) سيئر هل لاك

 ستاطسوأ هدعبو نيدس سمح سرعوماف هدعبو نينس تس سويلاطس ةكاطنأب ماقو

 يلشرواب ماقو . نيئس تس سونام الف هدعبو ةدحاو ةئس 2)سوعسلام هدعبو نيئس ناك

 ةمس ةرشع س# خخ سو.نسكام هدعبو ةنمس نبرشعو عبرا سوبراقم ]

 ضراب تارايدلاو را الا يبد يرصلما بهارلا موج انا أدب تقولااده يىفو

 ٠ ةنس نيعمس زؤءره نب روباس سرف لا لا ىلع كلم نيطئطسقل ةيباشحا ةعرفا ىو .رصم 0

 [نسونانر|طساف لغتسا| ةنسفا ءذه يفو١[شسوناج | سنقم لت ةكلا ةسءاسإا ١
 ةريسلا 'يسي لعجو اهيلي امو 3)ةيمور ىلع بلغو ىدع ناك نال سون ايطاقد نتخ نامسقمو
 اذه يف هناعا ههالا نإ ىو ربو 1 نيطنطسق ناكو ٠ مفنعيو سانلل ىف (58

 ىأرف رابثاا ا ا هفر عفر ذا س اذه يف ره انف ٠ لمعي هأبا وزغءلا٠

 لكشلا: ادي نا: وع فاتك ٌ ناكو راثلا لم ءامسلا يف بمياصلا ةروص

 حيسملا دنسلا ةليللا كلت ىأرو ةبجملا ةالاع لم دعم نو عج ىأرد.تلغت ل١

 لكحفشلا اذه لثم كل غوصي نا هل لقف غئاص ىلا ثعبا : هل لودي وهو دجملا هل

 نم عي فبسكلو هرهقدو هل أودع تلغي 3 8 ١ بهذ نم ءامسلا ْى تأأر يذلا 1

 نوجري مورلا كولم تراص ةلضافلا ةأعلا هذهو كلذ لعف ممسبصا اا اف . كداضي ١٠6

 من2 مهسومج يي بياصلا :

 ةعزهلا [|تناكتف] نامسقم نبا نيطتسكم هيلا جرخف ةيمور ازغ نيط:طسق نا مث

 يقنثا ةسمورب [كلام ناك وأ ىقدتخلاو رين ىف عقوو نامسقم نب 3) نيطتسكم ىلع

 ىراصنلا برهف اهلخدو [ةيمور ريبكلا ] نيطنطسق مويلا اذه يف حئتفاو . ةنس ةرشع

 تنب اجوزتم نيطئطسق ناكو فّمسالا سومسباسوا برهو ُهنم اعزف اهيف اوناك نيذلا ٠ ٠٠

 موق هاتاف هدسج يف صرب نيطن طسقب  ناكذ: ىنسكم امشاو.(988)) نوال 1

 نيذلا لافطالا ذا كفر ل كلما 0 تدرا نا: هل اولاقو ءافنللا نم
 سس يي مي بييبيبيبيإبييييييي | سس سس سس سس يس سس سبب هس يسييس-م- -كييسد

 1) (005*. : سدنؤو رطهوهو ٠ 2) 51غ 7021 آعولانأعم 5

 [ك ماؤوعمممو ةماتمءطعت 0و : 1 ةاهاتكر 111090111115, اضالك1 41115, طنط 011415

 3) 516م 00 "6



- 
 اىإ

 ه ١

 هدا ابر

 | لج تناكو 2)نوحيذيل لافطالا ذخأو كلذب سماق مث اهدب لستغاو ةئيدملا هذهب
 595 0 مهقالطاب صو 0 كلذ كلما عميس 0 7 ةئثيبدملا يف ةمسظع

 2 نم ىقنت نا تدرا نا :هل نالوتب نيلجر هما-:نم يف ىأر ليلا هد ه> 092 ٠ مابا

 0 ف براه لع ركتتتمم هناف ةيمورب يذلا فقئسالا سوتباسوا ىلا هحوذ كدصرب

 لأن هيلع امون تففسالا باط ُْى هحو م اهلف“ كلر 'ىربي هناف هب : يجف

 ديه يف تار نيذللا نيراملا نيل الاب يذنأ : : هل لاق كاملا ىلع ل اد ل

 امبنككل نيهالا اسنل تير نييذللا نا كلملا اهيا : فتسالا هل لاَتذ ٠ مونلا يف هيلا

 فقسالا لسراف . دجملا هل هلالا م..سملا ديسلا اذيملت سولوؤو سرطب اههو كلثم رشب

 يف تنأر نينه نا اًقح : لاق كلملا اههآر املف ٠ امتروصب هانا ىتح ةسئكلا ىلا
 دمتعاو كلملا نمآف ةينارصنلا ناهرب هل حضواو كلملا ظعو فةسالا نا مث ٠ مانا

 ءاثنب ىما دمتعا املف ٠ كمسلا روشق لثم طقسو (89) ةصرب ىهذ هدامءا دنعو

 ديتعاو ٠ ةلءمج ةنسح تاس أبيف عضوو تد دف دب لكيف ةمودملا ىراصنتلا سئانك

 نايبصلاو ءاسنلا الخ لجر فلا ةرشع ىنثا ءاهز دوييلاو ءاؤئاا نم تقولا كلذ يف

 ةرشع ةذاطلا ةنسلا 4 1 كر تق الإو كالبللا عدو كام ثا+اودخو
 نينرهلا يذل ةئايسو نيرشقعو ناع ةيس م نيطنطسقل

 خيسملا سبل سل هنا اولاقو 0 مهاوغا كلذ 2)نودمتع م نيذلا دوبملا تأر املف

 كلملا كلذ غلبو ٠ دوبملا هدمعت يذلا دءاولا هللا نكلو هصرب نم كلما 3) ىربا

 رشع انثا دوببلا ءاسؤر نم هل عمجو ىماف قلحا بلط ىلع هصرط همم برطضاف

 ةوهشبإ ماب عسل لزي ملف هندي نيب اولداجت نا مهرماو 6 رشع انثاو الجر

 ترصنت مث.ةينارصنلا مزلو مهزانم ىلا مهفرصف مهلادج نم اوغرف ىت> مهنيب يضقيو " '

١- 

 حيبسملا د.سلا ترلطو ةحاح ملسروا ا يو ةووتعاو 4)كلذ دعب همأ يلاله

 ىلع كلذ ناكو اهدودح عيمج يفو اهيف ىلاعت هللا سئانك ءانب ترعاو ةباثعب دحلا هل

 دسيلا 5)يدب اهب ترّدس ىتلا ريماسملا تذخاو ( 89 )  ملشروا فّقسا سويراتم دب
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 1( ه2. :اوحيذُيل )9023:1152 3) ©ة.: أربا

 4) 8عءاعمج مكانك ءطقادأأم22 ؟1ان155ع ل1 كأنك ٠ 560348: 2 ادن



 و ا لا ا

 ةدحاو هتبادا امال امن غاصف اهنبا نيطةطسق ىلا اهتلحف 1)هياجرو دحلا هل حييسملا

 2) ةيمافب رخالا فصنأا تفلخو ةينيطنطسق ىلا هتلخداو مرق معأل مف تيلصلا فصت '

 نه ةسناكلا يف ةئايطتط ب هثاصنو بهذلاب ابعم لخد يذلا فضتلا و
 -ء 0 13 ف

 هرسسأب ةيئرطنطسق لا ه1 امباو ائش 4.4 2)ةيماشب كفاح ' اهنا معا م سائلا 1 :

 نيعللا سوبرا 1 3 3

 س رطب ناكو 5 را 4 لاق لج زر كلما نيطنطسق كهع ىلع ةيردنكسالاب ناك

 3)همرجا ىلا نع سوبرا ناغيز سرطب فرع الو 0 5 هاع> ةردنكسالا توسا

 2 2 2 و

 ةقاطاو موب هماع لّمححو هملا سوبرا عفشتف اقوسا سوالّسرا هناكيم ماقو سراب لتفو

 هذاثو هبداتو هملعا نسردتمتتالا دس سوبرأ ناكو همس) ْ 2 أم 4) ادباو : 0 ١

 ملف دارعالا نم ديع ةبطخ بطخ#ي نا موي تاذ سويرا (40 9 ؟) سردنككسالا ماو

 برلا نا : هباتك يف لاق نيح دواد نب نمماس لوق اهيف 5ذ ةمطخلا أدتباو ربنملا الع

 هباجاف - ةماكلا هذه ليؤات نع رتخمي نم ضم هلأ. 6)هتفالخ لدا ا
: 0 08 

 نا مث ءابلك قئالخلا لبق قولخم نال نبالا حييسملا ديسلا كلذب ينعأ امنا هناب سوبرا

 املا ىلع باماا نم نوسسقُلا عنم مويلا كاذ ندي ٠ قواخم نءالا نا ا

 هل حيسملا دديسأا نا مهفرعو هدنع أم مهربخا هنأر نع موُقلا 7]هرتق ايلف . ةيردنكسالاب

 8 نسسوطدكالا ملع الف ٠ سدقلا حور قا دب نءالا ناو قول كسع هَكدَع دحلملا

 101 - ماحد 2) 516 ه00ءعز انأكانات 38205 0ع 4 م41112:4 ع

 معوعاأم زو (ه.غ6 1عععملمم ةمايقلاب ط٠ ء.أذم 8ءعءاعوأذ 5ةمعات 5ءمانل ءدع.أ . ١

 01-3 هيو 4) 5ءرلطء:ىدباو 5) ].ءعاذاتع أت 103

 . ..سوالشرا سرطب دعب ماك يذل) نال طلغ ردن الا نآ :ىزخإ ةحبن يو هعاع»و 2

 501 0) 11 7) 0016-5110م

 8) آ.ععم© سوردندكالا

 م



 2-7 ناب

 7 < تك

 عيمجو 1) هومرحاو رصم ةفقاسا نم فقسا ةئاملا نم ماو هماع عج هيأر نم كلذ
 ةملعب ةينيطنطسق كرطب ىلا همك فقالا 2) (يراتكألا' نا مث 3 هيأر ىرب, ناك نم

 ” هملعاو هترصن هلأسي ل راع ا سويناسرا لا 5 سوبرا 7-2 كلذ

 7" نيطساف ةيراسق بحاص 4) سونناسرا مهنم هبأر ىلع ةفقاسالا نم ةعاج نا
 ”  بحاص 6)سميالاو روص بحاص 6) سوسواف (40 ) ةيقذاللا فّقسا 5)سوطرداثو ٠

 ' مهريغو ةبرز نيع بحاص سساناثاو ججيشم

 لعف ةبلا اكسو كلملا تلين ىلع لخدو ةسور كل ىذم سيدرا نا 3

 ف.تةكحو قطا وه هلوق نا هملعاو هباحصاو هب ةيردنكسالا فقسا سودنصالا

 7 لعفي نا سردنسكالا 7)اباو «سويرا مرح قالطا هلأسي سردتسكالا ىلا كلملا نيطنطسق
 5 ةفقاسالا عيمج ىلا تتكو 550 هدنع فقيو قا فرعي نا دارا كلملا ن 1 مكلف

 5 نامهرلاو ةفقاسالا نم اذه انباتك همقل نم ىلا نيطئطسق كلملا نم» : هتخسل مات 3

 ا ١ ا 1ع هرم الجال

 ظ 8)ةكاطنا ةئدم ادوهان اوعمتجا لوالا نكد ناكدقو.هللا ٠ نم برق مذ هتمشارعو هللا

 ةفقاسالا لاجج اهلوا ةريثك رومال ةيقدن ةئيدم يف زخآ امج نالا عمجمل نا اذأر دقو
 . نوكال ةثااثلاو.هجازتماو و)ىوحلا لادتعال ةناثلاو ٠ نادلملا رئاسو ةيكاطنا نم نيذلا 9

 "  مكتملءا كلذلف .كانه نوكت يتلا دومالا دهشاو (41) عمجلا نم انيرق ًاضيا انا
 ”  ةروكذملا ةفدلا ىلا مودقلا ىلع نيمزاع نيدعتسم اونوكت نا مكترعاو يلاوخااب
 نم ًاميرس مودقلا ىلع اومزعاو بجاولا يف ىورتيو مكتم ئرما لكر كفيلو ةيقي
 هللاو ةيقينب عوللا يف ثدي ام مكحنم دحاو لك رضحي نكلو لسك الو ة ةنو ريغ

 « ملسلاو مكيلع هتمعن "ميو مكلظنحي "
 هس سس ب تش سس لس

3- 
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 رع

 1) (00. :هوهرحو 2) آععم© سروردن.تالا

 5؟) (0:*. : سطودواث 6) 516 «006؟ 7٠ 6017 -- ىاآَو

 8) ةذزذع ه00ءجع ز (ه,غغ 1ءععملست ةروقنا 5عل كءربم ذم 621013 ء5أم

 9) 0 : ءاوحأ| : 5



 5 ل

 ريصن نمو عمجلا صم دّأق دق نيطع ءطسق ناكو ليوط ن نامز ُْى عمجلا مين

 ةزراطلاو'ةفقاسالا نم ةقن ىلا: ريض نم ةحلصء نوموت, هل تاابارت اليا ا
 عستجي نا ىلا هتيترمو هتحرد ردق ىلع هب قمل لزم ُْى منع دحبا و لك لدن ل '

 كلذ اولعنف اهلك نادلملا نم ةفقاسالا رئاس
 دهشيو مولا طسيوتو رضحف مهعاتجا هملعي كلما ىلا بتك هلك عمجلا عمتجا ايلف 20
 تيس ةةمم نازي زوم عساتلا مويلا ُْى ميعامتجا نان عا ىلا كلوا نم اوربد امي

 نيروهشلما عاتيولاو نيطنطسقل ةرشع 5 ةكينبلا يهو رديكساالا ةناكير نيثلتو

 (41) ةيمرر بحاص اتفياخ 1) يلاسسفلا ل نوطبيا عمملا اذه يف 8

 تبحاص سونامرجو يلوا تحاص 55 ةيرداكسالا تبحاص سردحكسالاب |

 تاطصاو نصح تبحاضص سلوطناو سوناررحو 0 تحاص سود أسراو ةرعاس ١

 ميرفا يرامو نييبصن بحاص بوتءعبو ةيلعم بحاص سادوو ةيكاطنا ىحاص ١

 اوعضوو سوبرا ارنا حلا زا 0 2) سوسزط تبحاص سوروداتو هعم نافلملا

 ضرالاو ءامسلا قااخ لكلا طباض با دحاو هلاب نمون»: اولاقو مجاكنم م ةلونملا ةنامالا

 لق فالا 02 0 ديحولا هللا نبا 0 حوايا دحاو بربو .كزب ”د امو 17 امو

 قالا عم قتم قولح ريغ دولوم ىحادلا نم قح هلا رون نم رون ابلك روهدلا 6

 نمار قبلا نك انصالع لجا نمو انلجا نم يذلا "يش لك ناك هب يذلا رهوحلا

 سطالب دهع ىلع 2 باضو 2 و او | مسرع نمو يا نم ديل ءايدلا

 ىلا دكتفصو تونك 0 ل هلا موب يف ىلوأا نم ماقو ريقو تامو ملاتو ي طنبلا

 ىذلا كراومألا) احلا قزدلل هدح يف ىلان ايضا لالا: نيع نع لج 0

 نم اماف ٠ بالا نم قشنما ىحلا برلا سدقلا حوربو ٠ (42) ءاضقنا هكلل نيل "٠

 وايش نم وا ءيش.ال نم ناك ةناو اًدولوم !دوجوم نكي ملو تامو ناك هنا لاق ٠
 وا ريغتم وا لمحتسم ةناورخا ىلزا نموا رخآ رهوج نم وا رخآ ءىش وا نيمونق نم

 اًرومااوحلصاو :؟نولم عوطقم مور ويف تافضلام دع نم دعا, | 000 ١

 0٠ اموات ةهمدق) 18ه مهلك ةدضغ#ةزم هع ومب زيوت ١ اور اا
 طقعع مدعاتسما ءمصن ما ةانهغ : كت. الاتعاتمأ 1 زم (آ1,247- ناي

 مك



 1-77 ا ا ا صم

 هد ملا

 يءالوه ضعب ناك دقو انوناق نيرمشع اوعضوو ٠ ريغ يذلا حصنلا رما يف ةريثك
 اوراصو انوناق ني رشعو ةعبرا اوعضوو 1) اروفاناو ة.طالغب كاذ لبق عمتجا ةفقاسالا

 معاّتجا لبق 1) اروقاناب:موءاّم>ا دعب ةيراسيمب اوعمتجا مهنا مث ٠ كانه نم ةيقين ىلا

 اوعضوو اًقسا نيءست ءاهز ةيكاطناب عمتجا مث. اضيا اًنوناق ني رشع اوعضوو ةيقين
 اوعضوو ةيقذالب اوعمتجا مث ءاتياقأدب , رشم اوعضوو اوعمتجا مث انوناق نيرشعو ةسخ :

 اءاف٠ هتنب لهاو كلملا نيطنط.ة دهع ىلع اهلك رومالا هذه تناكو ٠ انوناق رشع ةعست

 نم رقن كانه دجو همرح اوتكو افتسا رشع ةيناثو ةناثلث عمج يف سويرا 2) مرخأ
 ٠ سوب را مرح يف مهطوطخ يس نا اوبا دق سوبرا يار ىلع مهريغو ةنةاسألا

 فاق ناكر يفنو 2) 5 !مزحأو عطق عجري مل نمو عجرد متهضعب بانا ةءامملا موتي ايف

 4) سرانو هممت تبحاد 3 رعد او (425) ةيدوماقنت تحاص سويباسوأ ي يننو مرح ١

 ىلا عفرف ةفقاسالا ضع ضم م 0 كتحاص ) مل سردي 0 بحاص

 : لاقو رائلاب م .نا سما كلا هأرق املف ةفقاسالا ضعس ةءاعس هيف اناجك كلما

 ام عضول يلونما ناكو ٠ يلوش 3000 هك ليما دا تدجو و
 عيمج ىلا ب سك كلاما ناو هب راق تحاص ؟)] سوناسوا عماجلا هدا نم عضو

  هتوقو هاوجيو سدقلا حورب ناك عمجملا ادهروما عج نا : هيف لود هي ١

 مدي
 ءان ع او رضي نإ اعمج ةفقاسالا صاو ٠ !دمجت م لق حصفلا دمع ناكو

 ١ 5 نا سعاو أر د يتلا تبتكلا ءامسا هل هل بتكي نا 5)سومناسرا ماو سئانكلا

 7 م 357 هلا اع عيمج ىلا ضيا 00 5124 7

 ٠ نمو ةنراطلاو ةفتاسالا 6) نم اذه انباتك هما نم.ىلا كلملا نيطنطسق نم» 7١

 : مالاس ةماعلا رئاسو لاي ةئركلا نم مند

 2 نيدلا اصع ! كووول ميجرلا ناطشلاب هنت رجافلا سوبرا ناف دعب اما »

 5 1[ عع 0 2-020 ٠ مر

 3) ةذزع ه00عم ز 1016 1عععملتناتت سنغوات 177609111105 ٠ 4) 1آعع6 سرام

 - ةلهتذ٠. 9ذ5) ]عععسوياسوا 6) 12 عااد 6عمعا1(ا015 نيطئطسقو 2[ م61م6130. " 7



 2 / - 

 هب ”لحو ةلذاسنلا هب تلزن كلذلو دحا ابيلا هقبسي ل قعدب عدباو ةماعلا فاتف
 هب تلزت كلذكوا (48)) 5 تو الف دعبو مي ىغشف ءالتلا '

 2-5 ١, انمم' يس هدنع ناك نم عيمج 60 ءا دقو هليواقا نم ' يل الو 1( ةلزاتلا| .

 اا اليدس هسفن ىلع قا ناعم الف سويراب لْز ىذلا ءاليلا 4 لزن 3 او ةلطمي 2

 « ىلامت هللا

 2) امسو مهربتف هب نيطيحملا ءادعالا ضعب اهلك رومالا هذه دعب كلملا ازغ ُث ظ

 نم روهش ةسمح د ةبردعكسالا تبحاص سورد كسالا يفوتو اًريثك ًاًقلخ مينم 0

56 

 ترد 00 مو 4 كدس نعد راو 53 سسانتا د ماقو ة ةمقدن ةعامج عامجا

 مه رو م هودعو متل اقم نع املَِلَو ىلع ناك 2 نمو 3 نميز هنومدأقت بحاص ' 3

 اند ةمك طا بحاص ثتاطصا أاوقنو ةيكاطناب را وصف من ايفل يف 2 اودادزاو ١

 : لوقتو حمص تاع غناص لجر نم 00 5 ا هيلا اوصف ناب هوحضفو هب '

 هناك اولممم نا اودارا١ تاطصا اوطّقسا املف ٠ تاطصا هل لا لجر نه تامح يفا

 )مهما ١

 سوي را اودارا تاطنا ةكا انا لها ىف : الف. نيكني كرش 6) . الا هدد 4 3

 نطو مهلجسو# مج أو ىرب ساسد كلما بأب ىلع سو را باحصال ناكو. هوامقتو ١ 3 ١

 كاذ ىلا كلما ةباجأ 0 هيلع مودقْلا يف ل نذاب سورا ل تتكي 0 كلما لأسف منع

 00 هءعمو كلما ىلع مدقو باتكلا سورا لسف هيلع مودقلاب 52 سوبرا ىلا نيك6

 هاظباو| هيلا اهاعفريو ةفيحص يف امهتناما انّيدي نا كلملا اثرماذ . ةعم مر ناك ١"

 سيسانا ىلا كشكو قالا نع أعيز اهيف دحي ا اهيف كلملا رظن الف. زاوسعلا 3
 ص سموي لا ا اا 0

 1) 81226 طأ15 722مع(058 5605111 1 2) 561106 : ىبس

 3) 20 سئغواثو هيديموةقزن بحاص سويباسوإ 4) (ن0:*. : سويناسوا :

 ؟) 01. 8/1 ءطعأ 1ع كوفعم (1,263) 6) الهمأ3)1

 7) 516 زهد م0166 : 5635م5 203 "6
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 تح وج تح

 ةيردنكسالا فقسا سسانُا ىلاف امهتتارع ىلا اهدروا اههوق هلأ هردنكسالا

 اوعسي نا ىلع ولك تقلت اذ سوبرا باحصا كلذ دنع بلو امهايقي نا

 عي نآكو ٠ كلذ اولينف ةميظع فورقب هدنع هوف رثيو كلملا ىلا سوسانثاب

 0 مهدسحو ه هباحصاو سوبرا ةييتاكو كلما ريخاف كلملا بأب ىلع سويسانُا ذيمال#

 + هيراعصاب لّكتف كلما رماف لطانلاب هايا مهفرقد ' هلآ + ارح اخ كم ضوسايتال

 " روما نع كلملا ةلاس هيلع مدق الف ٠ هرلا ريصملاب هرماب سيسانثا ىلا بتكو ٠ سويزا

 ٍ ىلا كالا ةفرص مث (44 كلذ عيمجب مراخاف هباحصاو سوب را نما اهنم ةريثك

 كلملا ني_طنطسقل نيثالث ةنس يف اهلك رومالا هذه تناكو ٠ امركم هناكم

 ام ىلع ةباغلا هذه ىلا مدآ نم ايكلم نيذلا كولملا انهاه بتز نا انيأر دقو

 عمجو السم نينسلاو ةئمزالا ىلع | وماكتو اومتك نيذلا تاخيراتلا باحصا لوّش

 ن* منيب ام رظنل هيف ليسلا اندجو ام ةتتشتم بوعشو ةفاتخم 5) ممالا كوام
 ا 2) سونانرها لاق ٠ ىلاعت هللا اش نا ناصقنلاو ةدايزلا يف نينسلا فالتخا

 : ةئمزالا يف ةعضو يذلا

 َناعو ةيام ماعلا رب د ةنبا ثيش ٠ ةنس نيثالثو ةئاعست 'ئدبلا يف ملاعلا رد مدآ

 سودعلا ٠ رهّشا ةعستو ةئس 6 ةثاعست هدعب 3) سودركألا ٠ ةئس نيرشعو ١ ؟

 نع نيساراملا ىلع كلم 0 -ويسا ةثلقو ةملا قيرشَعَو ناو ةبام 00

 ةس نيتسو ناو ةرام 0 فاء للاي نا ع وووخ ةفيشو تعم نعبقو

 ٠رهشا ة كالو ك1 نيس#و عستو ةيأم 11 سوادعالما ٠فصنو رهّسا ةعسنو

 عستو ةيام سوعماردوا ٠فصنو رهشا ةعستو ةنس نيعبسو ناٌع هدعب سورواد
 فصنو رهشا ةعسلو ةنس نيعساو ناد سوسساما .فصنو رهشا ةتسو ةنس ةرشع

 سوروسسك .٠ فصنو رهشا ةعستو ةئس نيرشعو ناك هدعب سطرامطوا (44”)
 ىلا مدآ نم نينسلا نم عمتجيف ١ فصنو رهشا ةتسو ةنس نيسمخو عمتو ةثام ا

 1 سل... ا سا ص.

 ٠  15 4773641115ن0 . ع كولم 2) 1.6عع سوناقب رفا لانا 2

 805ع ءا 5ءونعمأتد ماعد 0ا0ع 0170م4 2010182 8101011 26عما1 )3

 . ؟عطتا] أ لان5. اراب



 - ا ت7

 1)ةئس نوعبراو ناتئثاو ناتيامو نافلا نافوطلا

 ا_هوجرت نيذلا نيعبسلاو نينثالا جبارخا ىلع ةحيحصلا ةاروتلل قفاو» اذهو

 حيحصلا قسنلا ىلع رصم بحاص 2) سامولوطيا

 نوثلثو ةئام ةنبا ماس ٠نينس رشعو ةئاؤث ملاعلا ربد حون نافوطلا دعب نمو ا

 ندرقعو ىدخا 2|يلاكلا سوارا ٠ ةنس نوثلثو ثلث 2)يماكلا داش+فرا .ةئس :

 ثلاث نسويرخاب : .:ةدلس نوثلم ”سورزؤق : «ةحس نوثلثو سمحت سوط
 مور دسك 5 قللت ومات م سونامرا 2 ٠ ةنس نوعبرا سوسا ٠ ةنس نوثللو

 .ةئس نوعب را سوفاذرم ..ةنس[ - 2] سوراداوؤودرع  ١ةنسءنيهراف قدا

 نوعبرأ سوباواف < ٠ ةعيتش نوثلتو عبس سومطاف ٠ ةئس نوعبراو 1 هنبا درم ظ

 ٠ ةئس رسع 20 ىرودالا سولف ٠ ةدس نيرشعو ْناُع سوباو نومسس م ١7

 3) يانلا سواق. ..ةعس نوعبزاو نانثا نصونسس  0٠اةنس:نوسخو:تاتثا را

 نسحرانسك ١ ةنس نؤميزا نسونلازا“ :(457) ةبس نوثلثسويرا -ةنس كولا
 سواداطا ٠.ةئس نوس#و نانثا سوالام- ٠ةنئس نوثالث سوينامرا ٠ ةنس نوثلث

 ٠ ةنس نيرشعو ناك سوالاحام ٠. ةعس' نوثلث نسودو.هام ٠ ةنس نوثاثو للا

 - نازثا سولوسام تكيس نورّسشعو نانا سوراوس هل نون الثو 9 سوحولاو تن 1

 نوثلثو نانثا سدددوارو ٠ ةئس نوثلا نس روطالب .'ةنس نبارشعو س# سوسحوا ٠

 نوعي را سونا روس ٠ 0 نوعرا سوابادامس ٠ هك نورشع سواسوس 1 ٠

 نائآثا سوهراسوس ٠ ةئس نوءبراو ند ملف ام ٠.ةئس نوُثلت سنراعهس ٠.ةنس

 ٠ ةنس نوثلثو ناثثا سواسوطرط ٠ ةئس نب رشعو عبس سواراس ٠.ةنئس نورشعو ؟ 2

 سمح سؤااكح . +:ةنس نوعراو نائثا سوامرا' : ةشنس نوعبرا» شوا |

 نسوس ٠١ ءاةننس نوثلثو عبس سوسان“ ٠ ةنس نوثثو ناثثسونانا 1 ةسسال

 1) 1ماغم اًذمعوك 1ءولذانع مايا ةرشعو ريشا ةثاث زجعب ليصفتلا -_

 2) 12 10218106 سوحياطال

 3) 1100م5 0010م166 . "6
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 د اب د

 سم سناسول ..ةنسو نوثلثو ناك سفاووا ٠ ةئس نوعبرا سولوفراد ٠ ةئس نوثلث

 ساطرفا ٠ ةئس نورشعو ىدحا سوطامرا .٠ ةنس نوثلث سواطهراد ٠ةنس نيءبراو

 نورسع سوالوطدود (64") .٠ ةنس نوعبراو ناذثا سدساعءوفا 7 نوم

 نولُك سوهراسوس ٠ ةئس .نورشع سوالءام ٠ ةئس نو ةعو نبلغ نيوانزا: .«ةيبم

 عبدا سطارورو ٠ ةئس نوس#و عبرا سيقراد ٠ ةئس نوثلث ديشالتا - هادم

 نررشعو ناك سوغوطسا + ةئس نوثلثو نانثا سواس>ره ٠ ةئس.نورشعو

 00000 00 وتم اث نيسويماق ٠ ةسس نوثلثو ناتنثا"ئسرافلا شروق ٠.. ةئس

 ىدحا سحراسحطرا ٠ ةنس نورشعو ىدحا سخراسكح ٠ ةئس نوثلُثو 0

 ٠ ةنس نيعبراو تس سحاناحطرا . ٠نيدس ةرشع ىلاثلا سويراد ٠ ةئس نوعب راو

 000000 الل]] سي زاد  .نيتتساوبسرا .. ةيتس ني رشعو-دحا سوحا

 ٠ ةنس نوثلثو عسل سوغال نب سوامولوطب ,٠ امس, تس يلودقلا رددوحرلالا

 سطاغروا ىّتسملا سوامولوطب ٠ ةئس نوثلثو نام سوفلدالف ىمسملا سوامولوطب
 2 سوامولوطب ٠ةئس نورشعو عست روطافلمف سوامولوطب . ٠ ةئس نو رشعو سمخ

 ١ سوامواوطب ٠ ةنس نوثالثو سه رطيموايف سوامواوطب ٠ ةنس نورشعو عبرا نذيفا

 ٠ ةنس نورشعو عست يناثلا سيطاغروا سوامولوطب ٠ةنئس ةرشع تس نوقسف

 ٠ نينس ثلث علا سوامولوطب ٠ نيدنس عسسل ريطوس سروامول وطب

 نورشعو عسسل سويسنوب3د سوامولوطب ٠ نيئس ناك يلاثلا سوفلادالف سوامولوطب

 2 ٠ةئنس نيءبراو ثلث يعورلا سوطسغا .٠ ةنس نورشعو نانا ةرطب ولق 100

 ةرسع عبرا سوبدواو 0 نيئدس عب را سوناغ ١ نورشعو ناكفا سوب راممط

 >0 قلق شوطط. ٠ نينس رثع سوناسسغسا . ٠ ةئس (اذك ) نوسمحو عبرا نقدا“ قمم عت

 نورشع سونا رط ٠ ةدحءاو ةنئس سورأت ٠ ةنس ةرسع 2 سونايطمد ٠ نيس

 كلث,سوناينوطا [ | سوطيط ٠ ةنس نورشعو ىدحا سونابردا ٠ ةنس

 ٠ ةنس ةرشع ثلث سدوموق (467) ٠.ةئس ةرشع عست سقرام ٠ةنس نورشعو
 ةرسع ه4 - هر لك لا . نيدس 1 سرونايثوطنا - هك ةرسدمع ْناُع سروأس

 ٠ نيكس تس سوفيلبف ٠ نينس تس سفؤايردوج ٠نينس ثلث سوناوسكم ٠ةنس



 ب ميل اح

 سوراق ٠نينس عبس سوبورو ٠ نيدس تس 06 ٠ ناتلس سويدولف ٠ ةنس

 هيج كالذب + ةهيدشاوف رسمعع نيظنطسق أ م ةئبس يع عسل سوب :ايطاقويد .ناتفتس |

 ' ةبن ةروطع ب نَسَو ةئاغاعو فآلا

 0 _ ا : ةبطام تح اص سو.فقاقا للا أمت ت١ ةلاسر ُْي بهذلا خ ذو كك

 اناف يظعلا نموملا كلملا نيطنطسق ىلا مدا نم اوكلم نيذلا كولملا ينس كل حرش .غ

 كلذ كل ير ١

 ناتنام شونا دلو نا 7 7 ل نؤشوت ناتئام كلك دلو نا ىلا مدا

 فلها ىلا نانق ٠ ةنس نوعستو ناتئام نائم دلو نا للا سرا سو

 دري ٠ ةنس نيتسو سو ةنام دري دلو نا ىلا ليئالبم ٠ ةنس نوعمسو ةئام ليئالبم ٠٠

 ةدام عاشو ٠ دلو ناذلا خوذخا .:ةنس نورسعو ناعثلو ةدا٠ خوتخا دلو كابالا

 كل ٠ (467) بَنَس عبسو ةئام كل دلو نا ىلا حاشوت» ٠ةنس نيتسو سو |

 ٠ ةئس ةئام سمخ ماس دلو نا ىلا حون ٠03 س نونامو ناثو ةثام حون دلو نا ىلا ١

 ةئام حلاس دلو نا ىلا دشخفرا ٠ةئس نيتسو ةئام دشخفرا دلو نا ىلا ماس

 دلو نا ىلا رباع ٠ ةنس نوالثو ةنام رباع دلو نا ىلا حلاس .ةنس نوثلثو سججو 16

 اوعرا ٠ةنس نوثلثو ةئام اوعرا دلو نا ىلا علاف . ةنس نيثلثو عبراو ةثام علاف '
 ةئام روحا دلو نا ىلا عوراس ٠ ةنس نوثلثو نانثاو ةثام عوراس دلو نا ىلا :

 مهرب نلخنا' ىلا حسرات ٠ ةزس نوعيسو عسل حرات دلو.نا- لا روحان ٠ ةئس نوكلدو

 بوقعي دلو نا ىلا قحسا ٠ةئس ةثا١ قحسا دلو نا ىلا هربا ٠ ةئس نوعبس

 تهاق دلو نا ىلا ىوال ٠ ةمس نوناكو تس يؤال دلو نا ىلا بوةعب ٠ ةئس نوتس

 دلو نا ىلا نار بة هنس' نوتيس نازحي دلاو نا ىلا تهاف ٠ ةئس نوعبراو تس

 نوعبرا ةربلا يف ليئارسا لآ يبنلا ىسوم ربدو ٠ةئس نوعبسو ثلث يننلا ىسوم
 ىدهم سب لعلو لباسع ٠ةنس نررشعو عبس بعشلا نون نب عشوي ربدو ٠ ةئس

 ٠ ةنس نوعبرا قرابو اروبدو نويناءنكلا ٠ ةنس نونا روهاو نويباوأا ٠ ةئس نوعبرا

 نورشعو ثلاث علوت . نيس ثلث كلما ..ةيس نوقيزا نوعدجو نوشالا 0



 هس  [؟ مل د

 عبس نوبسح ٠ نيانس تس نامع لهاو حاتم ٠ ةئس نورشعو نانثا سأ فين

 اا 1 نورغع نوختشو نيطسلف لها (472)» ٠ نيتس ناك نوزرا ٠ نيعس

 .ةئس نوعبرا يلا دواد# ٠ ةهنس توفل وماكو ليومشس ٠ ةنس نوعبرا نهاكلا يلاع

 ٠نينس ثلث ايبا ٠ ةنس ةرشع عبس نميلس نب معبحر ٠ ةئس نوعبزا نميلس
 ٠ نيندس ناك ماروي ٠ ةنس نورشعو س# طافاشوه ٠ ةنس نوعراو دحا انيك

 نورشعو عستت ايصما ٠ ةئس نارا تاريح عم عبس ايلتع ٠ ةدحاو ةنس ايزحا

 ٠ ةنس ةرشع تس ماوي ٠ ةنس نرسل نادم م درع. عدنا ايووع . ٠ ةنس

 ااا دخون اسنم“  -ةعنش نورشعو عمت ايقزح ٠ةنس ةريشع تس زاحا

 ا ا رود ةللث زاعاوع اة نوثلثو ىدحا اشوي + ةئس ةرشع اتنثا نوما

 لقارشا وكي ناكو . ٠ ةنسر ثغ دحا انقدص ٠ رهشا ةثنث (2) احر ٠ةئس ةرشع اتنثا ٠

 نورشع سوي راد نب سريسحا ٠ةئس نوئلثو تس سويراد ٠ ةنس نوعبس لباب
 . سريسحا ٠ ةئس نوعبراو دحا نيديلا لب وطلا تشثشحطرا ٠ رهشا ةعمس ساطرا ٠ ةنس

 ٠ ةنس ةرشع عست ةمآلا نبا سويداد ٠رهشا ةعبيس سوسدعاس ٠نارهش ىاللا
 عمسبس سوحوا وهو 1س 2 0 نوعبرا رب دملا ف 0

 ٠ نيئس تس (9#ناسرب سويراد ٠ نينس عبرا سوخا نب سبسرا ٠ ةنس نورشعو 6
 كلم هنا هباتك يف نراكوسمالا رك ذو اع زهشا ةعمسو نيس تس سئلمف نب ردنكسالا

 ناك سوفلدالش سوامولوطب : ٠ ةنس نوعبرا سغال سوامولوطب 2 ٠ ةئس ةرشع ثس

 رطابلبق سوامولوطب ٠ ةئس نورثعو تس سطغدوا سوامولوطب ٠ ةنس نوثاثو

 بح ىا رطاماف سوامول وطب 1 نورشعو ع سوامولوطف ٠ ةئس ةرشع عمم

- 
 ٠ نيرهشو ةنس نورشعو عبس نوقسف سوامولوطب ٠ ةئس نوثلثو سم هما .٠

 ٠ نينس نامت كلملا نم يفنملا سوامولوطب ٠نينس رشع ردتكسالا سوامولوطب

 نينس عبرا رصيق سوياغ ٠ ةنس نورشعو نانثا ةرطبوالك ٠ ةئس نوثاث سوامولوطب
 نائثا سوب رامميط ءارهسا ةّتسو ةئس نوسمحو تس رصَق سطسغا ٠ رهشا ةعبراو

 كرات سوب دوف : ويس ةرمعو نيس ثنلع سوداغ ٠ روهش ةثانو ةنس نورشعو

 عست سرنايسفسا ءرهشا ةعبسو ةنس ةرمشع ثاث نورا ٠ روهش ةثلثو ةنس ةرشع 9
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 دو د ا

 ةئس ةرشع نسل سوفاظمد . نارهشو :ناتنسالسططا ارت شط ااا
 ةرشع عست سوتيرط (48) ءرهشا ةعبراو ةدحاو ةئس نوران ٠ رهشا ةسحخو ٠

 نورشعو نانثا سرافوطنا سطيط ٠ ةئس نورشع سونابدده ء.رهشا ةتسو ةئس

 ٠ ةنس ةرشع ثلث سودماق' + ةسننس ةرشغ عست سوقزام وشن ةثلثوةلا ١
 عبس سطوف سؤناينوطنا ٠ةنس ةرشع ناك سرواس ٠ رهشا ةتس سوخنيطراف ٠

 2) يلام نب ردنكسالا ٠نينس عبرا سوناينوطنا ٠ةدحاو ةنس 1)نايقرم .نيبس

 سفنالف ٠ نيس تس سوئدرج ٠ نيئس راف سون أ ممسك ٠ :ةنشس مرشح كل

 ٠ رهشا ةثلثو نينس سمح سويلروا ٠ربشا ةثلثو ةدحاو ةنس سوبقاد ٠ نيئس عبس

 سوئراقو سوراق ٠ رهشا ةعبراو نيثس تس سوفورف ٠ ربشا ةتس سوطيقاط

 4 ٠ ةنس نورمثع نيطنطسق ٠ ةنس ةرشع ياك سوناوسكمو سونايطاقويد ٠ناتنس
٠9 

 ٠ ةمس نودسو ةئام (2) - ة كلذ

 90 ئدتي نيرطتلو

 ٠ نادس سمو 3 ناعو مم ملاعلا ل تاس 3 3 نوثلثو ناتدام ملاعلا رب 2 7 مدآ

 هرماو يدوع ةفص 48 ٠

 لها نم يدوع هل لام لجر هككامل نيثلث ةنس يف كلما نيطنطسق مايا يف رهظ

 ملع املف ٠ ةيفقسالا ىلع هلق لزي ملف اهب ةنهككلا سيئر ناكو 4) يلابرس ناكو اهرلا

 عدباو ةعببلا جراخ ةيثرء كلذب بستككرل همواقو قلعا بص اهيلع ردم ال هنا

 ةريثكحص ةللاب لاقف اف دحا ٌةمدقت ام تافارخ غاصو ةينارصنلل ةفلاغ ة ريخك اهلا |

 ما عماج ةايحلا ابا نا ركذر ةريثك ؟) جاوزاو َتْش ءانباو ةويللا ماو وي وبا امم ٠

 ةكنالملا قاخف هرما مث ادحاو الالم قا ةامملا ابا ناو ةريثك ةللا تدلوف رخل ِ

  11220٠اععع يام )2 ٠  41115نارق. 280 )1

 نينلثو نيتئام 4( 61851 هنلاب ارك : .6011© )3

 5) ة5زءع زم ه0016عر 10:16 60 حافرا

- 
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 ينم يلبحا : اهل لاق م٠ 3)ىوح قاخ ةايحلا ابا ناو اًدض ةومملا يبال ن | معزو اهلك
 الو | وخان م تدلوو هنم تامحف٠ يلود يقل ”ةملالا كَم 3 لق

 يبال داضلا ريرشلا ىلر املذ ٠ ةومملا يلا تاذ نم سفنلاو ىلويهلا 5 ا دسالا

 ادسج هل قاخو حيسملا اهاّمو ةعطق هنم 2) عطقاف (2) هجازم داراو هدسح ةويحلا
 ةدابع ىلا سانلا اوعديل حاورالاو ةهالا نم دحا هب رعشي ملو لزنو ةحلالا نادلب قشف ه

 هلئتتق هحبسم ىلع ةويملا وبا بضغف هيحاص (497) ماب للا مهاءد ملف . هبحاص
 فماعلا يف ةزيرغ رشلا ناو أنتم نداوف رشدلا تاشب تنز ةك الملا نا ذو هيلصو

 عم ةايحلا ماو اضيا ةنود يتلا ةهلآلا ىنفتو لحمضيو ىشالتي ذويملا ابا نا معزو
 باتككلا لوطيو اهكذ اًدكحي مل اهلاق ةريثك روما عم ةتبلا ءيش ىقبي الف هلك ملاعلا

 ةعببلا نم هوقثو هومرحف ةريثك ةفقاسا هيلع عمتجاف ١ اهب ٠

 لك لعجو هتوم لبق مهيلع هكلم مسقو ةثلثلا هدالوال عباب كلملا نيطنطسق نا مث

 ةينيطئطسق ىلع 6-1 نيطنطسق همساب دابق اقلؤ ربكأب أدبو 3) رصنق مونم يحلو

 تاماشلاو قرشملا ىلع 4) نيطنطسق همساو رخالا ترو ٠ برغملا ةمحان نم اهملب امو

 11١ | ناوطسوف ةيساو كلاثلا وهو رخآآلا ترو ١ اهيل امو ةينيمراو رضمو ةزيزلاو
 نم دحا نكي مل ةافولا ةترمضذح ايلف ٠ هككلل نيثلث ةنس يف كلذو اهيلب امو ةيمور ٠ ٠6

 ناك يذلا فقسالا سويباسوا ىلا اهب ىدوا يتلا ةيصولا عفدف ادهاشم هدالوا

 هنا نيطئطسق ىلا اهعفدي ناب هرماو كلملل مزالم

 موب نينرتلا يذل ةئاتسو نيعبراو نيتنثا ةنس كلملا (49) نيطئطسق يف وتو
 ا 111 ابله كلم ةنس نيتسو 6) نسخ هريع ناكو بآ نم نيب لال نمثل دحالا

 ىلا راص نيطئطسق نا مث. ةنس نبرشعءو 6)س + هدعب ةثلثلا هونب كلمو .٠ ةئس نيثلثو ؟

 ىلا هلمحو بهذ نم قودنص يف هعذوو هطّتحف هببا دسج ذدخاو 8) هنومداعم

*» 5-7 

 1) 5عىنطع كو 2) 1252 عطتقاف 3) امك 2

 4) (2015 . : سطنط ف (201110114145 . ؟) 10166 5071م568[ سوطس-وقت

 2011510115 ٠ 6: 0066 52 70 01+ : : (ةا 8) آ.ععع ةيدوماقن "68



 صفرو دس لح مساج يوتا سرر ب ل تب انه يبو ور عت سا يورو واع

 ا ا

 نيطنط ةافو ُةغلب 1 نيمدصن ازنذ سرفلا كام روباس دعص ةئسلا هذه يفو
 ىلع قض هنا مث :ههكلع ىلا عجدد الاد كإ ملف موي نيثلث اهرصاحو ريكلا

 تام نا ىلا مهعم هبأد كلذ لزي ملو ادج هناطلس يف نيذلا ىرادتلا

 هدعب ماقو 1] هونان هناكسم ماقو نيمدصن فقسا بوقعي يفوت ةنسلا هذه يفو

 لاقي ةنس نيرشعو عبرا اهربد يذلا 2) سرطس دعب فّسا ةيمورب ماقو. :)َندكو
 ؟) سدومل هدعبو ةنس ةرشع س َح 4) سيرو ةدعبو نينس ثا 3) سوقرام هل

 6) سويساتثا دعب ةيكاطناب ماقو ٠ سويساننا ةيردنكسالاب ناكو ٠ نيئس ناك
 نيدس تس 7)ىطررالو هدءبو نيئس سمح 7) ائعطصأ هدعبو نيتس عبرا 7) سدروعرم

 نيتنس 7) سوطملمم ماق م. سويرآ يأر ىلع اوناكو نينس ثاث 7) سسكوول هدعبو

 ةينيطنطستب ماق مث ٠ نيئس تس 7)سلوف هدعبو (50*):ةدخاؤ ةئشخأ 7) ست دروا هدعبو ٠

 نيئس سمخ 8) هيومدافس بحاص سويناسرا ماقو يفن مث يلوف ردنكسالا دعب

 نيئس سمح قفانملا سراقم هدعبو

 اذه يف فرعو : ينو ةنس ةرشع قنثا 9) سرول وة نامسقم دعب ملشرواب ماقو

 تاكو: صح تحاض7)نسويفاسؤاو مارفا يرامو:نتوسنابثا يراضتلا ءالع نإ ١
 نايلوي مهثم ىوقتو ةّفعو حالص 10) وذ راك داع تقولا اذه يف ةريزللا يف ٠
 1 2)] ميكحلا يسرافلا فرع نادفإلا اذه يلو ٠ اهريغو 11) ىودعلا ميهرباو خيشلا

 سويسانثلا ىلا هو كلم ام لوا سوطسق ناكو .ّقُش اصصقو ةريثك ابتك عضوو

 ضرع الأ الحس هل لكسو هتتترع همزلاو هدرف هافن هوبا ناك يذلا فقسالا
 ظ دحا هل

 بزح لها ىأر ايلف ريغصلا نيطتطسق لتق ةثاثلا يالؤه كلمل ةثلاثلا ةئسلا ىنلو 2٠

 1) آ68ععءقىوباب 208104 ءا سحاق 70109مقؤ115 )2  ٠ (0011 . : سرطسلس 6

 3) 0006 سوءوراص 4) 51ه 18 600166, م60 سويلوي ردباننع. 5) !6

 سربل 11611015. )6  51ج ه00ءاكر 26 مع7مع7212.١ 2 7) 270121028 23

 8ر1 5 ةيدوماقين . . سويباسوا 9و) آععع و 19 - (0012- 7

 ووذ 11) اناغ ةطودطعس 183411هز42. )12  11. ء. هماطعق65[8 55



 يس موج هس

 ناك يذلا سيسقلا لعجو اوجاهو اوبرطضا هتنترم ىلا مجر دق سويسانثا سويرا
 (50”) رهوج نبالا نا لثاقلا لوق نا: لوةيو زمحي ريكالا نيطئطسق كاملا امزالم

 بتكلا نم .يش يىف كاذ سلو م.ايكشتو سانلا داسفاو ةقرفلاو ءالملا 2 هبا

 1)نيطنظسق نا ف ةيردنكسالا فقسا يفللا هب لوو هم نم ماعب الو

 نع رصم ىلا هجوف موق هبجعاو نفيا باكا ليم لام قوشملا كللم نيطنطسق نبا ه

 ورع ورسام ا ريكا غلب ملف: هتنثرمو هتليدم نع فقسالا سو.سائنا يغذ

 ةبتور ب>حاص سويلوي تبتككف أباك رومالا هذه هربخاف ةيمود ب>اص سويلوب ىلا

 اوباجا الو اواعفي ملف ميظعيو مهرظانيل هبلا ريسملاب مهرمأ سويرا باحصا ىلا

 نم نبالا نا لودي نم اومرحو اًفقسا نيعبسلا اهب اوعجو ةيكاطناب اوعمتجا ميتكللو

 نيرشعو 2) سمخ اوعضوو .ملاعلا قاخ هللا ناو ملاعلا لبق قولخم هنا | ت09 بال اءلزفارجا -

 ةئاتسو نيس#و ثاث ةنس يف كلذو فتسالا 3)س وطقاف ذموي ةكاطناب ماقو انوناق

 نينرقلا يذل

 ناكو يدمحلا 4) سود اسرا سو.دساننا تاكف ةيردنكسالاب اومصن ة ةيسوي رالا نا مث

 ص6 ىلا عجرف 6) سو ايس يأر ىري ناك هنال هلمقي نا ىعشلا ام اهرلا نم هاصا

 ةنيطئنطسقلا فقسا راخكالا تامو ٠ يسويرالا سيدوغرغ (51”) هناككم اوفقسو

 ريغ نم ماقا هنال هدرط ريغصلا 1)نيطنطسق غلب ايلف نيتنس يلوف ةمسأ لجر هناكسم ماقو

 1)نيطنطستل ةعبارلا ةنسلا يفو . 8)ةنومداقين يىحاص 7) سورناسرا هناككم رّيصو هنذا

 ةنسلا يثو٠ هذيملت 9) سوسقا هناكم ماقو هيراف فقسا 7) سويئاسرا يفوت ريغصلا

 ىلع ريص ناك يذلا 8 ةيومدأز 0-2 هذمملد 7) سومناسرا ىقوت هكلا ةسماخلا

 يباع 0 ٠و ةوئتتجبا قئويرا تاجيظا: نأ شخ :هناككم. نإ لوف عجرو ةينيطنطسق

 الب مف نيفلاخت | نيالا نيبو مهب عقوو سينودقم هل لاق 10) لجر ةينيطنطستب

 برا اقفل« كلو دك

 1) 601+. : سطنطسق 2( 00 0 3) هزوزه هلع.

 4) 820 سويباسوا ؟) 5ءههتطء ىلف 6) ©6072. : سويلبس 3ه7ءا]ة ال5.

 7) (01.:سويباسوا 8) 20 ةيذوءاقين 9) 11.ع. كعوعأافك. 10) ©6011.: اًلِحَر انين
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 كك لاي

 ةريثك لزالزو تافجكر ةكاطناب ضرع ريغصلا 1) نيطنطسقل ةسداسلا ةنسلا يفو

 مث.داسفلا نم ةمالس عم كلذ مادو ةنسلا ةماع لرازتتو جترت ضرالا لزت مو ]
 ةيردنكسالا فةسا سيروغيرغ ىلع اوسثو ةيرداككسالاب اوناكنييذلا سويداباحصا ٠

 ىذف . رخآ هناكم اوماقاو ةينيطتطسق نع يلوف اوفنو رخآ هناكم اوماقاو هودرطو

 ءاربخاف ةسور 25159 :نحئاض سولوي ىلا ةيردنكسالا تحاص سويساتلا 00
 ىلا ارهدرو ابتكح امل ىتكف سويرا باحصا لاجبو امل ضرع يذلا ءالبلا اذهب

 دونت سئوُدمم هناي رك هدرطف يلوذ ىلا لسراف كلذ كاملا غلبف 8

 نيددلا قرشملا لها ناكدقو نيتئس رتتساو بروف هأبا يد سوبسانتا غلبو »أو ىيفو 0

 ةمماشلاو فذقلاب هولوانتو ةيمور كريرطب سويلوي ىلا اويتك سوبرا يار نوري '

 رحاص يلوؤو ةيردتكسالا بحاص سويسانثا ىنعا نييفنملا نيفتمالا نيذه هدر "٠
 عمتجاف ةسيهورب عمتجي عمجت ما ةيمور بحاص سويلوب نا مث :ةينيطنطسقتلا ٠
 يلوذو ةيردنككسالا بحاص سويسانتا نا مهب لصت | اّملف . فقسا ةئامعبرا هل ْ

 اومرحو كريرطنلا ىلع اوفلاحو ىرخا ةنيدم ىلا اولقتنا ةيمورب ةيايطئطسق سحاص

 ىار نوري نيذلا قرشملا ةنقاسا نا كلذو بالا رهوج نم نبالا نا لوي نم لك

 مهوق ىوتساو عمجلا ىلع اولوتساو كلذ فالخب نيلاقلا ةئقاسالا ىلع اوبلغ سوي را ١

 مل مثأ برغلا ةفقاسا رئاس كلذ غلبو ٠ روهدلا عيمج لبق بآلا نم قولخم نبالا نا ٠
 (52”) ضيا مه ارطلاو مهونعلو تيا نقال اومرحف 2)عمجلا كلذ رضي 1

 اومجواو قول نبالا نا لاق نم اومرحو . هتاذو بالا رهوج نم نبالا نا اوتنثاو .

 !)نيطنط 5 هيخا ىلا بتتك ةيمور كلم سوطسق نا محءامهتنترع سويسائثاو يلوفل ٠

 ىلا اههدرو يلوفو سويسانثا لوبق اهيف هلم هقيراطب نم قيرطب عم اهذفنا امتك "*

 برحب نذاي وا امهعضاوم
 بتك ايف مهر ب ةفقاسالا نم ةّدع عمج هبخا باتكنيطنطسق 3)ىرق اًملف 200

 (هدرب هيلع ورا بركلا ف ناالا وا اممعضوم قا نيكل در نم 4 هيلا هوخا هب
 مةمدسسلل

 1( 0 511218 سطنطسق

 2) 5ءماعمألو طقعع 1م(غع7م13263]0 710عاان5 ,) ةنطعءَأ 7 يل



 ا ل بح

 :) نيطنطسق ابلبقف ٠ ةنوؤم رسياو برملا نم عفتا اههدر نا هوفرعو امههتنترم ىلا
 ةسنك هل سه. نا سوسانثا لأس 1)نيطنطسق نا مث . امهتنترم ىلإ امهذرب رعاو

 4 لاّقف : ةدحاو :ةجاح ايضا انا كللكسا : سو_سانذا هل 310 ةيردنكسالاب ةدحاو

 "يع سويرا باحصا .اهيف ةنيدم لك يف ينرطعت ناب :سويسانا هل لاقف. 1

 اثاحصال نوكت ةدحاو هما نشاتكلا 1 0

 ”  ةيلفمقب بحاص سوطسق لت نيطئطسق دالوا كلل ةرشع ةسماخلا ةنسلا يفو

 ' هل اصانم ناك اًودع ازغ هنا هلتق بس ناكو نينرقلا يذل ةئاّسو نيتسو ثلث ةنس
 - ىلع همع نبا 3]سويلوي اخا سوكت اغ كلم ريخصلا 1) نيطنطسق نا مث مث .وزغلا ف فم

 ” وطمش لت الو. ءاخا لثق يذلا ودعلا ازغو (52) هيخا سوطسق ناكسم قرشلا
 1)نيطنط ق دنع يلوذو سويسائئاب اوعسو سويرا باعصا عمتجا ةيمور بحاص كلما

 ىفنو سويسانثا لثقب كلملا ىماف ىوشرلا امهمف هوطعاو وزغلا نم هعوجر دعب كلما

 ةلنلبرا ىلا هيفش نم هب لكوف يلوف دخاو ركتساو برهف ربذحا سويسانثا غلبو يلوذ

 . ماق نا دعب هيفنل ةعم هعتوملا لوسرلا هقئخ ةئيمرا فرط ىلا غلب الف ٠ ةلخادلا

 ةكاطنابو سدجروج ةيردنكسالابو يلاثلا سنودقم هناكم ماقو ٠ نيتلس ةمايطنط سقب

 4) سطيوأ 5

 دوبيلا ىدع 3)سوكلاغل ةثلاثلا ةنسلاو 1) نيط:طسقا ةرشع ةنماثلا ةنسلا يفو

 منبلا ١ لسراف اًتاخ انف اواتقو .اوسو تش ندم ىلع اودعو نيطسل## اوناك نيذلا

 طعس فا الف ٠ مهذانمو مهندم برخو مهحات ءاف 3) سوككلاع 1)نيطنطسق

 . يف نيقيرطب مظعا ىلا دمسذ راختفا هارتعاو ةوخنلاو ربكلاو وهزلا ةلخادت ندملا هذه

 ًاشومج هملا هو ريا 1) نيطنطسق غلب اًدلف ٠ كلما نذا ريغ نه امهلتقف هباحصا

 تقولا اذه يفو ٠ سوناملوي هناكم بترا هيا 2 هناكم هاخا بترو ُهلتتف

 هع
9 
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 ا ماقو ة هاس ةمقع نو ةعاكرلا رد نا كعب ةممور كن ؟)سلوب (53”) :تام

 6) سوعنل
 0 ا دنس اسشسسسلا سمسا

 1) آطه6ع6© سطنطسق 2) (0012. :نولوتس 13) 11 . ء. 6 ه]|15 [؟261 141
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 ل موو دا

 ٠ ةندملا تفسؤلاو ةميظع ةازاز 2)ةيو.هداقينب ناك 1)نيطنطسقل نيرشع ةنس يفو

 سوُليرق حراطو رخالا يالؤوهو سويرآ بزح لها نيب بورما تمقو ةنسلا هذه فو
 بعشلا هلبقي ملف 4) سيتم امهناكم مقاوأ ةيمور بحاص 3) سرسو ماشروا بحاص

 ةكاطناب ماقو.نينس ثاث ةيكاطناب ماقا نا دعب 5)سيسكدوا هناكم اوماقاو هودرطو

 سويرا باوك نا مث . سلح فقسا ناكو ةطسبس لها نم 6)سطلمم سيسكدوا دعب
 ةثلثب هتيطخ يف مهملا 7)ىموا سطتخيل دعص ايلف ةيكاطناب هوسلجاو باح نم هوذخا

 دعب هوحرط مهل فلام هنا سويرا باحا ىأر ايلف .اًدحاو اها سويرا لوقي ذا هعباصا .
 قرتفا مث .سويرا عم رصمب ناكيذلا 8)سويردوال هناككم اوماقاو نيتلس رمالا ربد نأ

 8) سكذدروا عم رخآ بز> راصو سسقلا انيرام عم مهذب بزح 3داَصف ةيكاطناب يعشلا

 درط يذلا سوينوذقم ناكو ٠ لقره هدعبو نينس عست 9) انيدرع ماشرواب ماقو

 ملف (9"١58رببس الو مجوب بآلا عمم قف سيل نبالا نا :لوقي ةينيطنطسقلا ن
 يدب نيب ءابرلا لمعتساو سسك دوا هناكم ماق س طنغلا دلب ىلا ىفن 7 اذه نقلا

 - "رو فقسالا 9 سومسوال موشن و 5 هانز يدلا ناكو ا بذاك ْ زو كلا

 عيبلا ذخاب ادن 55 هنأر ريفر هيلا زعواو هتقرط 8 10) سوسو ا هناكم

 صاف ةفرع نم 1)نيطنطسق ىلا اوهجوف.هب مهربخا يأر نع قرشملا لها ةرفانأ اهلك

 لعجو ىمالا يف 11) اناوتف هلثم هملا لمعو ُةقفاوي ناكو نم ماقتنالاب سيسكدوا كاما

 10)سورنونا ىلا لسرا كلملا غلب اءلف ةعرسب ع هراهظا يف 10)سوينو.ا لذعي
 تاما كلنا : نيك موا ىلإ هحوو ةدياس 0 دعب لقتناف هسا قع لاقتنالاب 1

 لهاو 10) سوزنولا ناكو 00 اومسسف ايز هل ع 200 كعم 12) سطابو يف

 1) 1آ.ععع سطنط-ق 15 20ا1115 ةيدوماقن -3) 0 5 1 1

 4) 5ع هملعمار جا همر ماتتك 910 عاان» رو [مماع دكت م5عع2غ ة0ام1: هناكم هنأ

 سكياف 5) 00م5 12ه 1120 م0113 5علعصت 0501م2116 111001أان5 ٠

 6) 11. ع. 1ءاءاأااك . 7ت) 66 اكو

 8) 51 15 [ءاكأان, 2 012 سك دروا 9) 14 زم 060016٠

 10) 1آ1.686 سويونا 11011105 ٠ 11) 50156 ىلاوتف "6

1 .6 . 8 (12 



 ب موو

 1 م ًافطل احور ةقاخو نبالا قلاخ ةهناو داو و دلب 1 هدحو لي / هللا نا لو. هبزح

 7 نم قولخم حورلا ناو سفنلا ماقم تماقو لاصتا الب ادسج ذخاو ملاعلا ىلا ُهلسرا

 || يزدص ىلا يبصلا سأر نودّمعيو نودمتعي طقف حيسملا تومي نودمتس نيذلاو نبالا
 ءالاب ةنوغمصي الو سمن كلذ نا نولوّبو هدسج لفسا نم 1)هودّمعب الو (54) طقف

 ١ نم هدسج لقسا اوَدّشف هيلا اودع اًناسنا اودي نا اودارا اذاذ مهتدومعم دنع ه

 معزو هسأرو ءذدب ىلع هنوحضنيف ءاملا نوذخأو حول ىلع ةنوقلي مث هردص ىلا هياجر
 هكاردا لثم هللا رهرج كردي ناو ماكر ومالا مككحي هنا هسفن يف اذه 2) سوينوفا

 ىهو هكلم نم ةدس نيرشعل نيطنطسق نب نيطنطسق دهع ىلع حرطو مرخف هسفن

 نينرقلا يذل ةئامسو نيتاجو ناك ةقن

 سو راتيلوبا ةصق 0

 مولعب بدأت دق ناكو ةيردنكسالا لها نم سويرانيلوبا هل لاب لجد ربظ مث
 4) سطواث دهع ىلع اسسق كانه راصو 3)]سطوبروب ىلا ريصم نم لقتناو ءافنلا

 . ىلا نافاتخي !اكو موجنلا ملي بالا ناكو بتكلل اَمّآعم اهب هنبا راصو ةدلملا فقسا
 000 0 | هلع اهات كلذ فتسآلا 3) ىظروان ىأر اًكلف :فوسلسلا و) امنا

 فقسالا 3) سطوذوأث يفوت نا ىلا هلوق البقو هاعاطاف ةيفنملا ىلا اليو قا نع اه

 ديتجاف ةعم حئابذلا ناجذي المجو فوسايفلا داََتْفا ىلا اءجرف سجروج هناكم ماقو
 .كلذ ىلع ردقب ملف (545) هنبو احهش ام عطقو هنع (هداعبا ىلا فقسالا سحرج

 سوبرا لوبا ىلع 6] كلذ ٠ امهبحرطاو بعشنا نع اهاقن هيلع اناك [ع عودرلا ايبا املف

 ةفقاسالا ىلا قاطناو ةقرف نسو ةدددح ةيمدقب ةفسافلا ملع نم هدنء ع هسفذأ عدباو

 1) ©012.:هنودمعي 22) آ6ع6 سويموتا 23) آ6عهأانع سوطيروبو 5

 5ع تورس 4) 516 2006, 36 101:8 سطروا ©4 2عاأاذ5 سطوذواث 176000115 .
| 9 

 5) ةزعز 70ءهأكانت ذاع ؟همطتقأم ةمان0 801ءطقعاعمم دزتصتص (عل. (نطقطوأ 1,

 299). ظماماروبرذانع ز كع 50ه ىهتعتس آ1 .آظ. 11و «. 6

 6) 106عوأ؛ ؟ءياطانتمم كلذ قشف



 ميس اوال تمل

 احردو بتارم ثولاثلا لعجو دساف يار ىلع هنباو وه عمتجاو ةريمتم نعرطلا

 انيق ةيئارف حا سدقلا 3“ يفو ريك هنا نبالا فو يظع هلا بالا يف لاقو

 ناو“ ةةطانلا نسكلا ذيع / هناو ادمن ةناو.ح 0 1)ذدخا نبالا 0 ركذو

 دسج نا اسبضعب يف لوقي ةريثك ابتك عضوو . ةقطانلا سفنلا ماقم تماق ترهاللا

 لاق اهضعب يفو٠ 2)هلطان مهئالسآ اًدسج اهم ذخا هنا اهضعب يفو ٠ ءامسلا نم حييسلا
 ىلع«سدقلا حدرو نباو با»لاق اعاو دحاو مونقو دحاو وع هللا نا: : 3 )] سرعسس لوش

 اغا و روسو ا ردا ف هل ف وش 7 ريثك طخ 4-12 و هماخ يف : يف هل.ءافأ ردك"

 قواخملا نبالا رهوجو يلاويللا دسملاو توهاللا نم جزتمم دحاو عبط حيبسملا ناو

 ةفقاسا هيلع عمتجاف : يبنلا دواد ريمازم نم لضفا !معضو يتلا هريمازم نا فصوو

 هوفذو ؟)هومرحاف ةيئيطئطسق (55))

 نم (هوق ازغ رصيرق سفايلوي نا ةيكحاطناب وهو كلملا 6) نيطنطسق غلب مث

 اشيج عمججو ةيكاطنا فقسا نم دمتعاو مهيلع هوكّلم هّيعر ناو مهءزهف ربدبلا

 تامو ركتفو مغ هارتعا ذا قيرطلا يف ريسي وه انيق يجراخا ديري ضبنو مورلا نه

 ٠ ةسنم نب رصعو )دج و دهتو كللافواة جس" ةرشغ كلتا يا عم كلم نا دعب اظيغ

 لك رهاظي نا ىما كلم الف نيطنطسق مع نبا ناكو نيتنس قفانملا نايلوي هدعب كلمو

 مف ميل تناك ءانحمل ىراصناا ىلع اوثو ءافنملا نا مث مهلاحتتنا ا,هزلبو مهيأ ر موق

 ةقن كالذوا زاكك اقل مين اواتقذ ةيردنكسالاب كلذو مظع 5 مثيب عموو فاس

 ىلع .هوبحسو هوب رضف تادممالاب قطانلا سي روميرَق اوذخاو مدد ايف مهب اوعنص الي
 بدالا نم ءيش يف رظنلا نم ئراصنلا عنم سوناياوي نا مث اهلك ةنيدملا يف ههجو

 رامعالاو تارايدلاو نتفابكملا ةنبقا نو نا صاو . اذ>السب انودهاح 3 :لاقو 5

 هنئازخ يف عضوتو
 ةبنآ ذخال ةيكاطنا ىئاوف ضيا يليفوت هل لاب مع قفانملا سونايلويا ناكو

  11113 20113٠(عزكأات 3) 001111 مأ 20-516 3011 1
  1 1مل

 4 ©6071. : حاكو برشو نك 1175157 0025 : ؟كوهر خف

 0) 153 6 .٠ سططشق هكا 16 7 و

 ا



 0 لاا

 لواحو حبذملا ىلع لابف هبوث عفر ةسينكلا لخد املف (55) اهب يتلا ىئانكلا
 ةبرشالاو ةمعطالا ىلع شري نا كلملا ىما مث . هدكمي ملف كلذ نم هعنم 1) سروا

 ءاصقتساب 2]مدقف كلذ اولعفي نا نم ىراصنلا عشتماف ةساحتلاو رحسلا ءام نم اعيمج

 بصنو لاومالا عضو هنا كلذو ةفيطا ةليح مورلا اضيا لاتحاو ٠ ةعطي مل نم لاح

 رانلا ىلع ناالا قاُيلف لالا دارا نءال أ : هيدانم ىدانو ءافنملا حئابف اهيلع ةدئام 1

 ل اولاقو مورلا ن رس ل 3) ىطْعمف ٠افنحلا مئابذ لك أف ه لخديو

 اميظع اًتلخ ذثموي دهشتساف مهب ف ةتدرا ايف كععيطت انسلو

 نككيلف رشدلا يديا لمت نم بهذو ة ا ماهدا نا :لاّقو 4) سهر

 ناب سما 0 ١ غلب الف اذه هش 0 5) املثم اهيلع نيلكتملا عيمجو اهعاتص ٠

 هبارع فسنو مههالا 6) سسوو قرحاف وع و نكس ققح برضلاب نبدي

 اًراث اننأر 1 هل اولاق كلذ ُْ بارح ىلاي 7) نياكوم ا راسحالاو فارعلا نولبا ةصاخو

 بارحلاو منصلا (567) تقرحاو ان ايع ءامسلا نم ت

 .ال ما هوزغ حجني له ملعي نا داراو سرفلا وزغ ىلع ضرع ناباوي نا مث
 ىلع سجنلا ءاملا شري ربما امنلاف نمأوملا 8) سونيطنول عم فارعاا نولبا ىلا لخدف ©

 :هل لاقو طوسلاب ريالا برضف سجنلا كلذ نم 8) سوئيطنول بوث * باصاف ماندالا

 : هل لاقو موملا كلاذ يف ٠ ٠يثد فارعلا 4 0 ماف سجناا اهيا ينتسج كنا

 1 اظع ينمي) ءىثب كل 'ىب أَنا نء ينعنت يرارج يف ةعوضوملا ماظعلا

 اهوذخاو ا لها ججرخف ٠ . هيف تناك يذلا ناككلا ن٠ دخت ناب كلالا صاف

 لزنت كنا: هل لاقو هل مكح فارعلا نا مث. ةنيدملا اهواخدأ مث قودنص يف اهوعضوو ”
 داراو اد لاصو يا كلذ هل مكح 0 .ةلجد ىلع كءادعا بلغتو

 نار لائلضو الذ 0 الا عبي يلودقاا ردنكسالا م نا
 متل

 6]1 68-1 ىبم 9 57 ءمأ5ءمماتذ 411061105 . 0 001 : مدقتف

 3) 12 218:ع. اضتف 4) ”1'ءاكتذ 201211مأاتك . لب طو 4

 0 م ا ةتولك ولا 8) 1آ.6عع سوناينطتلاو 7161111141115, ” ©
 دل

 دا ب حو جم جب جيس ب وو جبس بج با يدا جرس ١ سس
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 حا ١ وولا ع

 ناَّرح نم جبورخلا دارا اًملف ٠ ةبلغلاب هل ىضتف هربخ نع اضيا ُهلأسف اهيف ناك فارع ىلا
 يذلا هسرف عرصناو هسأر نع هجات طقسف نيذارلا هلا 1) ناسا دجسو هسار سكن

 اذه كيلع اوبلج مه كعم نيذلا ىراصنلا نا : فاعلا ُهل لاف ٠ قفنو هتحتم ناك
 ناك يذلا بيلصلا عفري و لاجرلا» عمد تقلا نيرقع لئعو ميثم طقساف ءالملا 00

 نكلو ىلغت هب سيل ائلق انيلغ نا انا 2: لاقو (56') همتك هدي نيب هب 3)راشي 9 2

 « انعم يذلا بياصلاب انيلغ اغا انلق انماغ' ناو انتوقب

 كانه اوناكن يذلا دوهملا هاتاف نارح هتافائوم لبق مابا سوسرطب ماقا دق ناكو

 مهل لاف ٠ اهتودبعي اوناك يثلا مانصالل ليقاثم ةعبس بهذ نم ملكا هل اودهاو

 2 مين نا انا لي ال: هل اولاتف. مككتمي رش لثم هارحجبطالا نسايم
 موفرصو مولصوف اهل وحدو مانصالا اوريو نال الآ هيدي نيد اولا 2 ملّشروا 1

 انين ا مهتَلس ىلع او اوين دي ناو ميلكأي م ءانسب مهرماو مهزاتم ىلا

 وه نامزلا اذه: : ملَسروا فقسأ ريواو لاق ٠ ءائثيلا تال 0 نم 4 هن نوجاتمي ٠

 رجح ىلع رجح انهاه كرت ال مايا 1 هنا ملا حيسيبسملا اديس انأنا يذلا

 مث . هودّيش اوناكو يش لك ت مده ةديدش ةعبوز تجاه ليلا مّن املف ضقن اّلا
 ىف نيوانلو لو ةسسدم نورفعو:و) ناتئااابش حنا سلو ااا

 ةنس نيثلثو ىدحا هرمع ناكو روهُس ةعبراو نيتنس كلم نا دعب ةنسأا هذه يف بركا

 هتلت اَنُم فوغض يف ريسم لج سيو سرفلا نيب برللا تدشن اكل هنا هلثق شب نك
 .هتب اد نع طقسف هبنج باصاف مهسب سرفلا ضءب هامرف برحال مهطّدنيو 2570
 :لاقو ءامساا و2 وما يف 6)ةيمرف همد ن٠ امد هتنثح ءولم ذخا ذا بّدعتي وه اشف

 كلم ريب مورلا ركسع اهب يبو اهب نفدو سوسرط ىلا لمخف تامو ٠ ميرم نباب يّتباغ ١

 7)سوناسوب عنتماف سونايلوب ةمدقم حاد ناك نال روباس ةروش17) سونام وي اوراتخاف

 1) 1آ6ع6 نيس 3172 5611 ا 38 لا وح 011101135٠

 2) ب011 ا 1 0 ا 4) (ب01: . : نوعذت

 5) 0:2. : ناتفثا 6) 0 ::هامرف

 7) لوصتعم 7001613 طمانأ 11211310 ملزكان مأا013 ذأ 18 [ءاكأان ايلا



 اني عد دع

 ارناك امنا مهئاو ىراصن مهنا أضيا مه هو_لعاو ينارصن هنا مهملعاو كلذ نم

 يف مهل ةسيدنو ةنازا ن م اميلص حيرحاف ٠ مسد اورهظي ن قطاع بلو ناوفوختي

 روباس نيبو ُهب 0 0 تالا ةنبك نم 1)موق الا مبأك هل اودجسف ركسملا

 ديلا ىلا مورلا ني بس قم ٠ لءجو هل امهر انيبحن ىلا روباس هعيشف

 3)سوناسرب كلمو ٠ 2) سومدرو خيشلا نايلويو ريبكلا سويليسب فرع هدهع ىلعو 20ه

 نييدصن ىلا راص اذه نا لاقيو.نينرقلا يذل ةئاّمسو نيعمسو س# ةئنس يف ةدحاو ةئنس

 يزاام هل رهظو كانه نامهرلا بلطي هركسعم نم 4) جرخ سزناملوبا ةمدقم ىلع وهو

 يضفي ىمالا ناو (57*) لتي هبحاص نا ٌةملءاو هركسع ىلا عوجرلاب هرعاف نجوا
 رامخالا سسجتب سونايلوبا ركسعم ىلا هل هدح رت قو يف ريصرس كلملا روباس ناو هيلا
 ٠ ةقلطاو هيلا نسحاو ةمالا هب رفظ اذاو تقولا كلذ يف هبلط يف هيلا ؟) مدقتو ٠

 ةدجوف هل هذ ىذلا تقولا يف روباس دصقو نجوا رام هرما 5 3) سوءاس فرصناو

 هب الخف هبرضم ىلا هب راصو هذخاف راجتلا سال سلو َكَست دقو ركسعملا يف الي
 ادبا هوركتم هتمحا نم دحا نم الو نم هلاني ال هلا هل فاحو ةفرع دق هنا ٌةملعاو

 ةقملا ىتح هعم لزي ملو ليللا يف رحبلا ارو اعيج الكاف ماعطلا راضحاب ىماو

 '0000 للا ةكلملا هددسلتتب زوباس زاشا كلناف 3) سوناد :قزصناو هركشمع 6
 تقولا كلذ ذنمو نيبيصن هيلا عفدو هللاصف سرفلا كلم روباس ىلا ادفو لسرا
 سرفلل اهدودجت نيسصن تراص

 رهظو٠ ةنقاسالا نم يفن نم لك درب ما قرشملا نم 3) سوناموب دعد اللف

 سويسانتا ىلا بك كلما نا مث. ةسرك مزلو ةيردنكسالا بحاص سويسانثا

 باتك يف هل ةنيبيو هقدصو هّتح ىلع حبحصلا ناهالا هل حرشي نا ةلأسو كويرطبلا ٠
 ةناما مزاي نا كلملا ىلا اوبتكف تش ةفقاسا سويسانثا عمجف .هيلا هب هجوبو

 ةيقدن ةنيدم ُْف [ ميلا ذلا تهسالا دفع ةينمثلاو ة ةنائلثلا 585(2)

 6]) سوترطنوب كام مت مخ ةدحاو ةنس كلم نا دعب دئموب يثوت 3) سويراس نا 0

 ٠  5818:ةزهغب (غركدك 3) 700111115 اه ١ ) 31 2؛ موق 0115 1

 © ” . 72111111181115د ب01 جرخش 5) آعوعم هيلا مّدقتيف 6) 1810 سونايئطتلو



 ةملا تسال نحف

 :لاقو ربا رض يذلا وه اذه 2( سو:.طولو ة ةنس ةرشع س ح 1( سدلاو م هدعب

 ا ُْى كاذو قرشملا هال 17 دلاو 00 ةممور مزأو ءاملا ادع يت كنا

 لرب لوقيو حييحصلا ناءالاب ادعم 2) سوئيطوا ناكو نينرقلا يذل ةناّمسو نيعبسو

 نم دمتعا ةنال سوبرا لوق ىلا لع ناك هاف 1) سالاو اماذ ١ رشع ةيثمثلاو ةئاؤلثلا

 دمعا ن1 1) سيلاو نا اومعزو ٠ 3) يسويرا ناكيذلا ةينيطتطسقلا فتسا سيمكذوا
 الل هنا هل مقا قح نايرقلا هطعي و كا 92 5-1 نا دارا يدوب رآلا رف 1 وا نم

 عج ىو همسق مع : كلان لقوا ام نم 01 ناد سوبرأ يأر ىلع ءالا كيو

 هلو لود ال 4) ند ةفقاسالا عبج ا رو يأر نوفل ا نيذلا ةفقاسالا

 ىلع هلك هرهد ناكو مورلاب شي طاسمس ىلع ًافقسا ) سوياسرا ناكو ٠ مهفسعو
 د اهيا اهل 6 يئن ٠*٠ اي

 اهلي لش انكاو نيسسف مشو ىرقلا فوطيو رودي مورلا ةفانغ نم سن رب هيلعو هيسرك

 مهدصقو سوقرم هل لاق, ةينيطةطسقب ىجراخ 1)سيلاو ىلع 6)دفوأ ةءسلا هذه يفو
 لزالزو تافحز تضرعو ةزاجتلنا لاشم هب طقس ةنسا مده قوي هنا

 فقسا سويسانما اَماف ٠ ةيقيث ضعب فسخلاو ةريثك عضاوم اهيف فسخو ةينيطئطسقب 00
 اماف»٠ 1)سلاو نم ًاقوخ رهسا ةعبرا هباب ىري ال سووأت 0 هدا ةئاف ةردنكمالا 1

 تام نا ىلا هتنثرع مزاف جرخ عقو ام هرما يف عقو 1 ري
 ماقاو ىخيطواب فرعي ناكو 7)سويناترا هل لاقي لجر اهرلاب رهظ تقولا اذه يفو :

 ٠ سدق ووو .نياو تاب فصوب ةئاو دحاو هلأ كا هت ل ذمالت ةسحخ #4 :

 ناك امنا هبلص ناو . انناحور اًفيطا اًقاخ ُةقلخ هللا نال لايخ حيسملا دسج نا ذو
 نابرتلا ناو سدتلا حور نم اهلك مالحالا نا : لاقو ,ةءاج يف ةالصلا مرحو اي :

 هلك انزلا ناو سدقلا حور هيف نكسي هلودب لوقب نم عيمج ناو هيف ةعفنمال لطاب ٠" ٍإ

 سدقلا حور نم هنا عرصب نميف لاقو .٠ ينذاالو ةّئيطخ ميسا دعب سيل ةناو لالح
 00 قنا ماصو ىل ا نم م مج نا اولاو 5 مهنا كلذو نيملصللاب ' 1-5 عل 07 0 ص

1 
 هدا هديك فنك عل هلوف لبق نم لكو لقتلش ا نم لفتت نا لدا صأي ة هي

 10: 5ةزن سلا و [آس]ء115, 2 2) 701211111101115 انأ ذانها٠8 13) (015 : امس ودرا

 4) 601+. : نمم 5) آ.6©عه سويباسوا ظالوءافانك. )6  170ه هطان(عممأ3ق. 7) ةزعإ 8

 انيس سبشل
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 لفقتتي مل اذاو 597(2) كناكم نع لقتنا رمآ كانا لبخلا اهيا: لمجال لاقف جرخ
 [)هأر نع عجر لقتأي ملاذا وأ داسفلا يف ذخاو هنأر نع عجر

 سويسانشا نيملعملا نم فرعت ناكف 2) سروذدابو سرودوبد فرع نامزلا اده يلو

 سوروغبرغو ريمكلا سويليسبو اهرلا سيسق 3) سار عم مثدخاو يللا رسلا ميرفا دامو

 يرصلا دباعلا سيراتم فرع تقولا اذه يفو ١ 3) سوس رساو سوحلسوأ هوخا *

 6) مهافنف هموق معز (ك5) سودرفلا ىلا لقن يذلا 4) يلاردنكسالا سيراقمو

 سوتيليسب ذيملت بهارلا 8)سيرعرا أيا فرو رحبلا رئازج نم ةريزج ىلا 7) سيلاو
 نايلوي تام اهيفو 9) نيسيصن حاد مهربا يفوت ج) سيلاول ةعباسلا ةنسلا يفو

 سرطب هناكم ماقو ةيردنكسالا بحاص سورسانُثا تام !ميفو ءانسروطب خيشلا
 فتتسا 11) سويارا نا م. 10) هعامج ىعبأ عيج يف ةكراشم ناك يذلا 3) سيسا ٠

 ةيردنكتسالا ىلا عيورتلا يف 7)سيلاو نذأتسا سوبرا بزح نم ناك يذلا ةكاطنا
  سويرا هناكم ماقاو هسحف سرطب ذخاف مورلا نم ةعاج ٌهعم ميزخاو مبرخف هل نذأف

 ىلا ةيمور ىلا ىذمو مايا دعب سيخلا نم سرطب برهو ٠ 12) طاسيمس نم
 71سيلاو قّيض مث. سأيلاب 7) سيلاو عئص ام ةملعاو ةيهور كويرطب 13) سموموت

 مينم عمتجا ردح ٠ ةعامج مرنم ىفنو اما منم لتقو ادج روباس باحصا ىلع"

 7) سيلاو ىلا اوراصف مهريغو ةنهككلا خياشم نم الجر نوناث يع (59”) ةعاج

 1) ظذو 2عمعأ114 5عمأغ0413. 2) آعوعع سروذواث 1720200715 : 0/7. 6.

 (117, ء. : ) هغ 81ءطعا 1ع 5وضتعسو (آ1, 298) 3) الوطن 23 010م1

 4) طمع نمونع 112216 ؟710ع نطعممتن عمم 11ط2عاتك 5و1 (آ, 297 «غ305)و

 همعوأنعسد (8] .ط.ر 1ال. .23) 5) (ر/. 23:20] 5120 210 (64. 8ع0زةضر 7١

 م.63) 6) (0,. :اهافنف 7) 1.ععع ىنلاو ان

 8) 076"1ع 16ععه0ا012 ١ س رغوا 5. 9) 8.6... 71

 امعاسكاتد ز ني. ةقصمععله15 5و12عدم 2من0 آهص0.( 11, 65)

 10) 5ز1ء ءمه0ء, 10:[ع هتعامج ا 6170165 ت12 2. 11) 16مم سوبازا

 1ك 1١ 12) طانصع 4711/7111 352111054:121152711 1011 101/1115 ١ ٠

 ٠  201061 104711453(ب201111م110111 )13
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 هدا ضعب رعاف ٠مهنع ءالسبلا عفريو مهمد ذقنب ناو حلصلا هولأسو ةعاج نع
 ٠ كلذب اوحرفف رئازللا ضعب ىلا مهيفشي هنا رهظاو رحبلا يف ةنيفس يف مبلمحف

 ىلع ىرخا ةنيفس يف هباحصا عم مهب لّكوملا قيرطبلا لذقعا مهب رحبلا طستوت املف
 ةنيفسلا عم مهقرحاف ذ خياشملا اهيف ناك يتلا ةنيفسلا يف رانلا ىَقلا مم مهتدح

 اهلها 1) افلاف حيلسلا اموت رام ةسينك ىلا رظنال اهرلا دصق سلاو نا مث 0

 الجر ناك ىفند سدور ةريزج ىلا اهرلا فةسا اسرب 8 مفتر ءاف هل نيفلاخم

 ردش هنا ريغ لوما يار نيفلاخملا براغملا ةفقاس عبجو اماسؤرو اهرلا لها نم

 سودليسي ىلط يف سبلاو هنو م.تانهلالاب قطانلا سيدوةيرغالو 2) سوهاسنب يفت ىلع
 كلوت ناك نا+:نيدلاوا هل 'لافف: ضيا نا نيل نا كللذو وبول هلي لا

 كبد نأ : سومامسإ هاذ هعجحو 00 4| ىربتل 0 اذه ىلع 3) ىلصف 1-5 كذنيدو ١

 فقسالا سسك ذوأ هملع دهأع كلززت 5 3 حصو 4]ار , قالا لها دنع ىصلا

 نم _تانف هواك ع الق 0 اودّمع» نا سورا 605 اه رمال

 ليلدلا ام :هل لاق سويلبسي اعدق ىلصتل مومغم وهو ةسنكلا كلملا لخدف هتعاس

 نا: ثنايا ارا و لل نوفل 3 حضوأف : كباحا ديعو:كدتع ّىلعا نا لف
 رعاو هبأر نع كلملل ادب مايا دعب ناك اًملف ابيلس ةفرصو سويليسب ىلا نسحا كلملا 9

 هكرتو هيف هب را ناك ع أضيا هل ادب مث -. مون نقلا ين

 6) نسنلاو كللمو + ”تامو: ةنس :ةرشع كتلث كلملا يف كالا ا قاع
 كلملا اهيا: هل لاَتف فوايف لجر هاتا ىتح مهب فسعو هل نيفلاخملا ىلع اقئح دادزاو

 هللا ناو ةقرف نينا ىلع اوةرفت دق ءافنطلا ناف ةريثكىراصنلا قرف ىرت نا نطخستال

 دنع نيدلأو .خكبسف“.2) فلق تانضب ىلا:كلدلفي فصويق ديجي ءنااتسكل كا |

 فقسا 9)سيزاوا ىفوت سيلاوا ةرمشع عبرا ةنس يفو ٠هرش نم 8) 5 الملق كلذ

 1) 6 كأي 2) ذزع 5021م5 20122 4٠ 1 يل . لصف

 4) (601 : اري اخس اهله أ رسب 5) 560115 301005 2 01

 111 مء0(22ععورم 0060 عصضأأ5ؤ. 6) 7ه]عدد نأ 51م8. 7) (ل. 50هدتنعسم (لآل. 8 1

 اك .ى7)1:81:33 -18) أ 56 اده 9) 11/201115 انأ
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 د م تح

 عباسلا سئئرلا وه ناكو ةنس ةرشع عبس رد نا دعب ةيكاطناب ناك يذلا ةيسويرالا

 ةيمور نم هناكتم ىلا عجر ةيرددكسالا فقسا سرطب نا مث . سويرآ باحصال

 عبس (607) هوخا سواثاوط هناكسم ماقو ٠ ا هل تّدت ايلف

 نا اد

 دايعلا ٠ | 00 لاق جورطا دارا اعلن سرفلا وزعل :دنياكبا سلاو نا مث

 درب 2 حجنتو حلفت ل قصرا لا ادا ودعا : ىهارأا قحسا 7 لاس 0 2 1

 لاق ٠ حلفت ملو بلغت مل لعفت ل تنأ ناف ار ىلا ةفقاسالا نم همفثت نم

 يف يثكرتت الف تعجر نا :قحسا هل لاَتف ٠ 1) كلاتقاو عجراوأ بلغاس يلا : سيلاو

 - ىضمو مهنوت : ىلا تفتلي مف ٠ كلذ لثم كانه اوناكنيذلا دامعلا عيمح هل لاقور ةلبطا

 عم اهيف نمكف هبناج ىلا تناك ةي رق لخد ذا مه.راجي وه انيبف ٠ ءادعالا يقلف هناشل

 ركشعلا ىف هئادعا نم دحاو ضيا ركنتف اوكَشم كانه هنا ءادعالا اوريخاو هباحصا

 ناك نمو سبلاو قرحأف اًران اهيذ ىتلاف تمم سيلاو اف ناك يتلا ةيرقلا لخد ىتح

- 
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 ةنس نيسمح هرع ناكو ةئس ةرشع سمح كلم نا دعب هباحصا نم هعم

 ةئاينكو نيعسل ةنس ىف ةدحاو ةنس هيخا سونيطنلاو عم سوئمط رغ كامو

 ٠ ةنس نيعمس كلم نا دعب سرفلا كلم روباس يفوت ةنسلا هذه يفو .نينرقلا يذل

 سلاو هآقن نم عيمج درب سمع أ سوئرطرغ ْنا م٠ نيدس 2]عبراب هوخا ريشدزا هدعب ماقو

 ام هب 3)هللا نيدي يذلا هنيد ناسنا لكمزلي ناب مدقتف مهريغو (61) ةفقاسالا نم

 سويسودوأث هل لاب الحر هكلم ىف ةعم كرشا سوئيطرغ نا مث . 4)قياذملاو ةئانملا الخ

 و عببس د ريمكلا سوميسودوأث هدعب كلمو سونمط رغ : يفوتف . ةنيطنطسقب دمتعاف

 نا رماف ٠ نينرلا ىذل ةئاّمسو نيعستو ىدحا ةئس ُْى ةلكنا ةرشع عسي لاو ة عب

 أيفنم ناك نم عيمج : درو مهند موق لك مز

 ىلا ةريثك ابتك اوبتكو و مهرما نع اوعجر كلذ سوينودقم ةفقاسا 5 ايلف

 ةيكاطنا ىلا عجز امل هتاف سوطيلم كل ذكو. .مهنيد اومزاو ةيمور بحاص 5] سوسعد

 51 م طلو طع 76258 ؟عمعاتأم 2-2١ عب را 510 211ءاناق.

 3) (بند2 . هه 4) 5ز1ع 1عاتا 00ع» . و) 11. ع. 114515.



 د علا ري كف

 ةضعبو كعم ةضعب ناو يل الو كل 2) افصي سيل هلك س عشلا نا: اهفّدسا 1)انملوفل لاق

 ءانحشلا عقوت ةسائرلا تناك ناو كباحصا عم يباحصا طاخأو حلطصت مابف يعم
 فنا < نم اناو تناج نم هيك | ساجاو ساجملا 3 عقوتا طنش ليخلالا عضنف اننمب

 سوطل. ذأ رظن تقولا كلاذ ىو 4)كلذ ان أوف 59 هل ةسائرلاو همحاص دعب ىلا ي ىدلاف

 ميلع 06 2 اق ةيذاكلا ءارالا باو 32 ةدارضع 061 ( ملا هنا ملعر ؟]سردا 5 _

 ىلع م 0 مما ةفقاسالا ٠ نه ةعامجو ؟)سوطيلف نا َن م و و لعخف

 هزل زءو همبق ا ةينطنطسق ىلا ةهعضوم نع تايهلالاب ق سدروم» ر ع لمن

 الز هيف ناك ريغص رمح 1 لأ هيلا ن نوعمت# ناثلا 0 كاذ اولءثؤ هملع

 لقتناذ هناك اواقثّتساو 6)هومسن ناتنس هل تضم الف .مهملعمف اساطسنا هل لاقي لجرأ 33د
 3مل هل لاش ذأ هناكم ةيردنكسالا تبحاص سواثامط ماقاو . كانه ن< ١ ه0

 نهرا ىأر 24 8 اريكتم هسفنل اجعف هل ناكو 7| سومم رك نبا ٍْ

 8 سومسدوأت نا مما 0 باحصا ىلع قيدضتلااب أدب سويسدوأت نا 3

 نا مص مث .ادج ميلع يفك ةئس نيعبرا عيبلاو نادلبلا ىلع رايت نأ كعب

 بلا ف كلذو افمسا نوسمحو ةئاه أمهش عمتجاف ة.ذيطنطسفب مك عمتج 0

 نولخ ثلثل نينرقلا يذل ةنائشو نب تهستو 'ناتثفا ب ةَِب يهو 7-1 نمةنانشلا“

 سواثامطو 9 سوم.هسد 4 لاس كري رطب ةقولا كلذ ُْي ةسمورب ناكو ٠ با نم

 (62) ماشرواب كريرطب 10) سرولووو ةيكاطناب كريرطب سوطيلمو ةيردنكسالاب

 1 سوسز لفؤانأ 020 ف ا.هلالاب قط انتلا سلروعبرغو سويملسب مع عمتجاف

 آ1) 56اذف 5 2) . 1ن011 ١ وفض

 3) 11266 701, 36 300310116251 51520 201314, لان "م.

 ) لم. 5ههيدتعس (11 . طال . ء.ؤز هغ 51 ءطقعاعتس دزتمن ام (آ,309-3150)

 ؟5) (ر01110م12 2011108 و 1 510126 سوطيم م ل/]ءاؤان5 أ 1010001115 ٠

 6 2 اوس 7) ذأغ 200عء5 : 7ععم11ا '1 1ع01081 01

 1]ءعا4141115 عوام. )85  1ط[1تعع طا 1عمعاأو 2. علان 032. 9) 1027145115 انأ :

 5 10) آععع #2 روق (,115[111 ٠ 11) 148 1عرأ 1ءاأان5 و طانزال5 ؟ © ش

 ]ط2 1515 2110+ 1122ع00مأ15 ©5أ .
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 ا 13 1) سونوطسو ةينيطنطسق سحاص سومينقمو] قواخم هللا حور . نا. لماقلا
 برو هلا سدقلا حور ناو بالا رهو> نم نبالا نا هيف اوةللآو هومتخو ناعالا

 اوءضوو سوينوذقم لو# لئاقلا تاطسا اومرحو نبالاو بالا رهوج نم .يحع

 هيف اولبق سرواناسو اونابراو اونامعوا ىلعأ اهنم لّوالا يف اومزح ٠ نيناوق ةعبرا

 1 عضوم نم ةففاسالا لقتتت نأ حالا ةثاثلا ف اديلغيو 2| اونانودقمو اوناطئاومو

 اورماو3١) افئيف ةثداح هنم تدق وا تع 6 1 دحاو لك مزلب ناو عضوم

 ىلع يطا رش ديا ل وق ليش الو 4| ةيمور يس كعب ةءايطنطسق يسلك مدقق نا

 نمو تا
 ىدحا روباس وخلا نارهف سرفلا ىلع كلم سو.سودواثل ةسماا ةنسلا يفو

 هبلا هاو ؟) سو بسكحذ هل لاقي يجراخ ةيمورب جرخ ةنسلا هذه يفو . ةنس ةرشع

 اهيفو.سويرونا هاّمسف دلو هل دلو هكلمل ةسداسلا ةنسلا يفو ٠ لتقف هدودج سويسدوأ*
 ىفوتو ٠ ةنس نيرشعو ناك اليفواث هناكم ماقو ةيرددكسالا فةسا سواثاوط ىفوت

 (62) ةنس نيرشعو نيتنثا انحوي هناككم ماقو سدقملا تب فّقسا سوايروق

 ةنسلا هذه يو 6)ةيكاطناب سيسق انحوي ءايلعلا نه رصعلا اذه يف فرعي ناكو

 .كلملا ىلا عفرتو فئاد يف مداعبار ميد ءارالا باكا تدثب ناب سويسذوأت رعا

 حيبذملا ىلع ءارالا هذه كيِضاو ل م ىلصف مأق اهابا هورضحاو كلذ اولعف الف

 رهوج نم نبالا نا نولود» نيخلا لوق نم حصا ءارالا داعي قبل هنا هل هللا لعجف

 طقساو ةئدملا نم اماحصضا يفن رعاو اهلك ءارالا كلت م ليما هلاذو بالا

 مدهب رماو كلملا ةمدخ نمو ناويدلا نمو سويزآ لوقب لوب نم لكص هشدج نم
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 اًريثك اًثاخ ءافنلا نم لتقو دلب لك يف مائصالا سيراحو سويزآ باحصا سئانك
 ةيردنكسالاب

 ا تضرع اهفو ٠ مون نيثاث تنثو ران دوم ءامسلا يف ربظ ةنسلا هذه يفو

 ىفلاو الف هنبا 1)سرودوبا ىلط يف هجوف ضرع سورسدوأاث نا مث ءرابتلا فصن ةديدش

 تامو قرشللا ىلا هب هجتوو رخآلا هنبا سويداقرال عيابو برغملا ىلا هب هجوو هل عياب
 ةئس نيس هرع ناكو ةنس ةرشع عبس كلم نا دعب كلذ هعضوم يف

 عبسو ناك ةئس يف (68) ةنس ةرشع ثاث سويسوذاث نب سويداقرا كلمو

 بحاص اليفوثو سربق بحاص سوينافيبا ءايلعلا نم هدهع يف ناكو نينرقلا يذل ةئام

 نم 3)نويقرس هل لاي فّسا ةيمورب ماقو ٠ يلح بحاص 2) سيفافاو ةيردنكسالا

 ةنسةرزشخب ين اع ةشازك رب د يذلا 4) سوسد دعب -

 لها نم ناكو سويرط# دعب ةينيطنطستب بهذلا ل اذحوب ماق ةنسلا هذه يفو

 لئاسر ريسفت كل ذكو ةنس نيرشعو ناث نبا وهو ليجنالا ريسفنت عضوو ةيكاطتا

 اوامقاو ه ود و)داسفلا نم ةريثك روما نم ةنبكلا 5 ةينيطنطسقب ماق ايلف١٠سلوب

 ال_يفواث لسراف سناغروا تك يف أرقي هرهد ناكو !,+ هوفرقيل ةرثع هيلع نوملطي
 7 اومرحف ةقعففلما مخ سرق تخص سونناقيبا كل ةيرداكسالاب كريرطملا ما

 سويناقدبا هاداع 0 ناكو ةعامللا هاداعق اهمشار ظلا ان>وب مفر 8 6 سراءوا

 كلما سوداقر ا 1 1 ةكلملا أضيا تتاكد. 5 تبحاص سوخاطناو سربق تبحاص

 هيطخ صعب ُْى اهمسرو ةسئكلا نم برقلاب 2)امنص اه عظوا هنا كلذو هيلع ةدجاو

 كنك يلد > 1 ا نم مرككلا قنا يتلا باحا 8 أ لبازياب 3 موب تأ

 انحوي ادام 0 1 ةعمس 1 2 كولا كب 0 ةعسا أ ملوي السلا مالا ل 1 1

 ٠  160611111 1701156112سودرونا 5 2) الانا 2720 )1

 -  051/5سوساءاد 4( 160 ٠ 1 317111111ماعمل1 )3

 ٠  071961165آع86 سناغروأ انأ انم13 )6 ”5 171 0 (5

 7 ١ وول. معاق عضو 4 ا "6
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 .اوقرتفاف ةثيدملا بعُش برطضا بهذلا غل اذحوي مرح اًملف هت ترم نم هوطقساو 1)هرمهرحاف
 هنفأ ىلع رءايم عضو عجر 2108 هتنثرع ىلا 8 هملا ثعب مئارتفا كلما ىأر ايلف

 توهحوف اديدش ضف تاضغف ًدوراه ةكلملا ىّمس ذا موي تاذ بط وه اشف

 ناكو ٠هوفنو هومر - ةينيطنطسق نا م,ةعمجف 0 رثاسو نمد افساو الفوت لا

 ننرقلا يذل ةئام عبسو ةرشع تس ةئس ىهو سداقرال ة ةنئماثلا ةئشلا يي يال 0

 ا 1 تف وراو نس هرم ناكو كانه يفوتو 2) سوظن را يف ةريزج ىلا ىن 2

 وخآ سيقسرا هناكم ماقو ٠ لياقب هدب ةكحاملا تتامو ٠ نينس عبرا 3) فتسالل

 4) ةينيمراو ةيطسبسو| سوميطنا هدغبو ارهش رشع ةعبرا سوب رطقن
 نيب ءاليلا عقو مث 6) سيروقرء هناكم ماقو ةيكاطنا فقسا 5) انيولف تامو

 7 كلث دعب اهي اوتا ىتح بهذلا حلانحوي ماظع ببسب قرشملا لهاو رصم لها نيبو مورلا ٠

 ةاملا رقم ْ همسا اومنثاو ةيئيطنط شب اهونؤدو هتوأ ةنس نيثلثو

 ىدحا روباس نب درجدزي سرفغلا ىلع كلم سداقرال ةسماقخلا ةنسلا يفو 640

 دتعاَوأ رصغتف دوهيلا ساج نم ناكو سربق فقسا سويئاغبا يفوتو ٠ ةنس ني رشغو
 ةنس نيثلث نبا وهو سداقرا تام م ٠ سومسدوأت ىنبا سروناو سداقرا دّمع وهو

 قدحا ةبس ُْ ةنس نيعبراو نيتنثا كلمو ع نام نبا سويسدوأت هنبا 0

 فقسا الفوت يفوت هكلا ةثلاثلا ةنسلا يفو ٠ نينرقلا يذل ةناعبسو نيرشعو

 ساطسنا ةممورب ماقو ٠ ةنس نيثاثو ثلث سلروق همخا نبا هناككم ماقو ةيردنكسالا

 ةيكاطناب ماقو.نينس عست 8)سوناطس هدعبو نيئس ثلث 7)سطسوي هدعبو نينس عبرا
 حلصا يذلا وهو نيئس رشع ردنكسالا و) مث|ن ينس سمخ اهربد يذلا 6)سلوقرم دعب

 ىلع ةيكاطناب ماق يذلا ؟) اولد رءاو مهبضغ ببسب برغملا لهاو قرشملا لها نيب ٠

 1 بما ٠ : وهرحف 2) 11 . «. (27610112ت115ي 3( ا ءانانو ةيفقسالا

 4) 112عع امعمأع ؟10ءمصأان؟ 2001 . 5) 8. . 211111115.

 6) 1618218 ساوقرعو 10116 سوي روق رب 20 م]ز/# ال5. )7  5 تاق 171110661:11115 1

 ٠  0101550 27021000و 16[10 سويسافنب 80111/0عأال5, 516 )8
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 2 بوو

 ةرشع ثلث 2)سوطيرواث هناكم ماق نيئس رشع ربد الف ٠ قفانلا 1) سوطوب دهع
 : ةرشع ثلذ انحوي هدعب ماق مث. ةنس

 دي ىلع ادج ةينارصنلا ترهظو سرفلا ناطلس يف ىراصنلا رثك نامزلا اذه يفو .

 نا مث ٠ سويسدوأث صصان سرفلا ىلا ردا يذلا (645 نيقرافام١ فسا 3)ايدوراه

 هيلع ةيعاد ةئم ةفئاخ 4) هل ةيصعم ةتبعر تناكو املاظ اًفوسع ناكو كلم درجدزي © '
 ودعي لبقا دق طق هلثم َري مل رظنلا نسح نوللا نسح هراف سرغب ذا موي تاذ يهف

 درحدزب اوفرعف نارا ؟) اولخدو 58 نم 0 راحتف درجدزي, راد باب ىلع فقو تح

 حسوب هفلخ راد 5 ١ هيلع هدب يسع كتيقوو هثيحتسلاو هاربل ودعي جرخف مهالوم

 ىفكف ءاج نيا نم هب ردي ملو ري ملف ادع مث الليتق هامرف هيلجرب يرض هرهظ
 هتوؤوم ساثلا ٠٠

 ةغفلا يفو ٠ ميلع قدضو ىراصتلا ىلع ددشتت هثبأ 1) تاروهر هدعب كلي مَ ش

 ةعؤملا تناكو قاخ نيكيرفلا نه زك سرفلاو مورأا لثتقا اهو. ريقلا تعديلا

 قءعسا رام تقولا اذه يف ءاملءلا نم ناكو ٠ ىراصنلا ىلع ددٌشتلا لازو سرفلا ىلع

 ءادهشلاو دايعالا لع ةريثك رماعم هلو ةكاطناب همام ناكو مارفا يرام دش

 اكو ٠ اهرلا لها نم هسنح ناكو نامزلا كلذ يف تضرع ىتلا تاداغلاو بورتطاؤ ٠ ١٠6

 اودخاو موب تاذ منم "ةعاج 10 1 0 د راطفلا كلذ ُْ ًً هردنكسالاب

 يظع ءالب (65"» ىراصتلا نيبو ملل عقر 6 حيسملا ازه » :اولاقو ه ءاصق 57

 2-5 قلخ ل 3

 ياشرواب ديهشلا سنفاطسا ماظع تدجو ريغصلا سويسوؤاثل ةسداسلا ةنسلا يفو

 همسا ىلع بارخ كانه ينبو 6

 ناكو ةكاطناب دومعلا يحاص ناعمس فرع سويسدواثل ةرشاعلا ةنسلا يفو

 نوه اظردانوأ 0 كريراطب سيل ريق ءايلعلا نمو ٠ ىئاجعلاو تانآلا رهظي

 1) 51 [ءالأال5 ٠ 2( 53 0 كيلبق دنا 1

 3) ©0601 . : اتورام 171105٠ 4) (ي٠018 : هيلع ةيصاع

 ؟) (011. : لخدو 718
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 ىوت 2) مث ةنس نيرشعو نيتنثا يلشروا فقسا انحوي رد الو ٠ بلجب :)روصسو

 ةنئس نيءبرا 3) سوالاعس هدعب ماق مم. نيئنم سمح 1) سدروق هناكم مأقو

 بتكح نم جرو ا دق ناكو سروطسذ هل لاب لجر قرشملاب ناكو

 ةثدملا فقسا آ1) سوطواد دهع ىلع ةيكاطنا ىلا راص 2 1) سطودراثو سردوأثا

 نا مث . اسيسق هرّيصف بتكلا ةءارق ىلع اللام ناكو تارايدلا ضعب يف نكسف

 ىلع بط ناكو ةةيطنطسقلا ىلع 4) كريرط هرادو هرضحا هحو سو.سدوأت

 ةدئاو اماب ميرّترم فصي لذا دارلا نم ةرع بطي وه انيبف ةريثك ًابطخ بعشلا
 كلذ لثم لاقو. اذ توهالل ر) اواار امو] ناسنالا ةدلاو اهيف لاق ُةنكل هلالا
 سانلا برطضا اًءلف. ةكاطنا نم ةعم مدق يذلا هذيملت ساطسن ناسل ىلع أضيا
 ٠ كلذ نم رثكا لاقو رباملا ىلع وه دعص هيف اوجامو ( 65" ) كلذ لجا نم
 بحاص ىلا ربخلا لصو ىت> هنع كلذ رشنثاو مهيلع قشو اوضءتماف بعشلا عمسو
 . مالكلا اذه لثم ركذي الا هرذحيو اهيف ةظعي اشك سيروطسن ىلا بتككذ ةيمور
 6) اًثنْش ةدواعم نع اهنف هرجزي ًابتك اًضيا ةيردكسالا سحاص ساروق هيلا بتكو

 مهو نيئس ثاث ىداتذ . كلذ لثك ةيكاطنا بحاص انحوي هيلا بتكو . هيف ناك اه

 كلريرطب ىلا هربسخ اوعفر هرعا يف ايدام هوأر اًملف ٠ قلحا ىلا هعوجرو هتبانإ نوجري
 همام موقي نا ةلثسي ةيردكسالا كريرطب 7) ساوف ىلا كريرطبلا بتككف ةيمور
 عمجف كلذب 8) كلما بتكو ٠ يأرلا اذه نع عجري مل نا ةمرحتو ةفقاسا عمتجت نا
 كرب رطب سروطسن اومرحف اًمتسا ناتنام مهتدع سسفاب امج ريغصلا سويسوذوا#
 بحاص انءويو ةيردنكسالا بحاص ىلروق عمجلا اذه يف ناكو : ةينيطنطسقلا
 بحاص 1)سوفاباو سسفا بحاص نونمامو يلْسروا بحاص 3) سوالمويو ةيك طنا
 اغئاز هللا نيد نع اًدئاح هودجوف هلئاسرو هتك اوُمَّتف نا دعب هومرحف ةيطام

 1) آلورم102 0010م 2( 4 علان 702غ

 3) دزع زر ةعاأنا 0ع ]11 4) 00051 1-0 9

 31 0+ . : عش 102 سلووت

 8) 2مهائن5 كلملا ىلا بتك
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 نبا ناك نم يتسا تسل يف :1) هومرحا نا دعب مهل لاقو (667) قا ليبس نغ
 هلالا ةدحس هل دحسا الو اهالا ةثلث وأ نيرو

 كاريرطب سولرق اومرحف هيأر ىلع اوناك نيذلا هتتةقاسا عمج سورطف نا مث

 يف قرشملا ةفقاسا نم دا رضح نكي 5 سسفا سحاص 2) نوينامو ةردنكسالا

 دق سروطسن اوُقْأأَف قرشلا ةفئاسا هعمو ةيكاطنا فّقسا انوي رضح ايلف ٠ عملا

 . هوهزحو مع رحف 4 هملا اوريصي ملف اًرار ء هباحصاو سأروق ميلا لسراف اوةقوف٠ هوب

 خرصي لاعجف رك الب ىلا مهب جر ,ختسي رمالا نا ملع كلذ ”تمروطدشن ىأر 0

 .ةك كك اطناب هريد ىلا ائحوب عجرو ءالملا 0 : هلالا 0 حرم نإ كا اقي ال : لوقو

 ىلا انحوي باحصا نم ةفقاسا ةيناثو سلروق باحصا نم ةفقاسا ةيناثب هجنوت مث

 صا نم هدسنع ركذي ال نا مهرما هوتا الف ىمالا اذه يف كلملا سويسودوأت
 لها نيب ةوادعلا لزت مو ٠ هعضوم ىلا 3 دحاو لك فرصناف 3) 5 سروطس

 ناك تبحاص اردناو 4) سرب فقسا سامير دوا ثعءبو ٠ رصم لها نيبو قرشملا

 ىلا ةثئاقلا هتااسر يف ةتثملا ةيردنكسالا يحاص ساروق نع ةعوضوملا 5) سوُؤرااب

 سوميسكم هل لاق لجر ةيايطئطسقب (66') سروطسن ناكم عضوو ٠ سروطسن
 ةريسلا نمتح انسيلق الا

 لها نيب يتلا ةوادعلا بيسب كريرطملا ساروق ىلا ريغصلا سويسودواث بتكو

 لاس: لح ”تحاض ىلا تك 6) لوو ىلا تاتكتلا لضو ايلف قتلا لش
 اويتكو اًريثك امج ةفقاسالا نم بلح بحاص 7) سداسا عمجف ةءالسلاو حلصلا
 صق بحاص ص يلوذ عب م هب اوهجوو حب يحصلا ناءالا هيف اوكاذ 6 )سول رق ىلا 1

 6)سولرق ىلع اومدق ا هنيبو ادليب حاصلا ىرج اذه لبق نا: منيب ام امذ اولاقو اهفقساو ٠

 20 || ىلع باطخف ص بحاص يلوذ صاأو ميثم كلذ ليقو هأرَقف باتككلا هوطعا

 ع . . .٠

 1) (007.: هوهرح 2) 181. ع . 1/161111011 010172 5ا0م12 16611035 5051م5! نوئمام

 1 ب 4) 516 م50 شروف 5

 5) 168 ؟عرأ (عءأانذر 2غ 12 10218126 1ةعاأان# لوصفلا

 6) :طعم سلروق 7) آعمهع سويقاقا 5.



 كك لال 7

 ةكص اهبف 5 اك قرشملا لها ىلا سلروق تشكو هلوق سانلا دمحف ةعيببلا يف

 ىذلا أطخلا نم ميلا رذتءاو كاذ ىلع مهركشو هيلا هب ارتد ىدلا ناعالا

 ملل حاصلا ىرجو ةفرصحو ىلوف ىلا بتكللا عدو ناك

 .افثسا 1) نيسمحو هاد ةينيطئطسقلاب عمتجا موي ىلا ةيقينب عمملا عمتجا ذنف

 7-2 فد م, دعو سدسفأ د دما عمجا انه نمو ل 1 نيسمخو ديا

 يفو ٠ ةنس 2) نيرشعو ىدحا ةينودقاخ عمج للا نيس عمج نمو ٠ ةنس 0

 وتو عطقلا بوعي لهفتسا نينرعلا يذل 3| هنا 0 4 أى دمسو (5 نادسو قدا م

 اان مي الف سقم 71 لاش لجر هعصوم ماقو ةينيطتطسقاا كري رطب سوييننكم

 تعشوو هماظعب 1 بهذدلا ُح انحوب ماظع ر 7 ُْ نومصتح أوناك موق فر حاصا

 ةءايطنط قب ةميظعلا ةسنكلا ف 9

 1 يلا « : مف لاف ىسو« هل لاق لجر دوهيلا نيب رهظ نامزلا اذه يتو

 رحيبلا رئازج نم ةريزج يف كلذو « نارم نب ىسوم لثم 4) مهصلخال ءامسلا نم
 مهواسسنو رحبلا "ىطاش ىلع د تاَذ هم نوّشع تك انبف 7 ةيطارد فرعي

 6]مهرتما يفلا : مهل لاق رحبلا ىلع لطم عضوم ىلا اوبتنا ذا ريثك عمج يف مهدالداد
 كلذ نوقابلا ىأر املف اوقرغذ رحبلا يف مهسف 7) اًريثك مهنم ىقلاف . اثدتبم رحبلا 9

 مهنم برهف هذخا اوداراو مهسفنا ءاقلا نم اوعنتما قرغلا نم مهباحصال ضرع امو

 وزاَقسا رذثموي اهرلا ىلع ناكو ٠ قلخ مهنم رسدنتف ةسجنلا حاورالا ضعب 8) هوابقف

 11) اسهب هدعب ماقف تامو 10) الويد هل لات

 ةيكاطنا ىلا كلملا هِجّتو مث (67') ٠ تام نا ىلا كانه ثملف رصم ىلا 12)افش نا ٠٠
 هلي مه هدد مب سصسصسلللب ب  مسطشسل وة طل مسلس ل سس ب سلع سما سمس مدلل اطل لاة+ا هه للا صمادسلم مشسمسل مدل

 ”1) (011 - نوسمخو 2) .(-015..: نورشعو 3) 1م 237؟عامع 2012+

 2002211602515 ةئاعمسو نيدلثو ثأث ىرخإ :ةدن يفو 0 040 ملخال

 5) ظمرغع 151 77 6) © 01. :رإ وعل" - 2)  (هعو : ريثك

 :8) [ ءععملسم ع 5 07-5 761 1115 ةعلتقف 9) 0 6

 10) (011* الرب ر 1طهطاناءاه. 2 11) 5كأطع ايجاآطشك. )12  501 ىفْتَس ني



 يق دب نارا د

 مس انا رطم رع 2( هس ردعموي ىفذق هأونو سزوطسن آ) ىلع مرج نم 17 دخاف

 3) سردوأ ماظع قرحم نا كلما رماو نيماملعو نا .هرو نيمسسقو ةريثك ةفقاسا

 5) هوةر#ي الو توما ىلع مهسفنا اونطو دق لا نم موةبأ قرشملا يف دجوف

 تنام لق لجر 2 0 اولاو 5 ًاعيج نانلا - رطضاو

 كبع ىلع اودقر يلا مهتدقر نه فيهكلا باصحصا ثعمنا ها هله يفو

 عم هاا سويسودوأت ري هيك نيناعو نيتتثاو ةئام دعب وهو كلملا سوبقاد

 ُْ أوت أم دليح مهومأكف مهوأر ىدح ةندملا 7 55 ةنراطمو نإاساسفو ةففاسا

 6] مهبعضاوم
 ىلا سائلا ةماع برهف ةينيطنطسقلاب ةميظع ةفجر ةئسلا هذه يف تناكو

- 
 نينس عست ةيمور كريرطب 7) سويطساق ماقاو ةريثك عضاوم اب عقوو ةنيدملا جراخ و

 ساروق ماقاف ٠ 8) نوال هدعب ماقو نيكس نا سوطسسك هدلعب ماقو ٠ تامو

 دعب ةيكاطناب ماقو .٠ سرةسيد هدعب ماقو ٠تامو ةنس نيلثو 9) ثلث ةيردنكسالاب

 2 يا لح عر اا وا يو ٠ 3) اولد ةئس ةرشع ثالث اهربد ىذلا ا_:حو

 11) نورشعو يداح كلم نا دعب سرفلا كلم 10) ناره تام كلملا سومسودواثل

 نينس ناك درجدزي هدعب كلمو ٠ ةنس

 بطخ نا اولاقو 12)مفثساب ةنئيط:طسق ىلا اهرلا نم موق صخشةنسلا هذهيفو

 هلثم اناف هيف راص ام لك نال هيلا راص اع حيسملا دسحا تسلا علا موي تاذ

 ال هنا : 13) سرةسيذ دنع مهغتسا يف اولاتق ةيرددكسالا ىلا موق دعص اهيفو

 1) ىلع 1 2) 50م1طع ةيناع 3) 51 1.

 ٠ نيا موق 5 ل 6) 16 5ءما62 100

 1002221عمأ 1 طان5 كم1 عون 81100 801120013801102, م. 2116515

 ٠  1381105عاد ةانماطلا الا 8) 181 5اندأ ىثدناننك 111 عا ل60 77-11

 0101 © ور : اناث 10) 168ع مارج 74105.

 11) 00011٠ : نيرشعو ىدحا 12) [مغعملأأ 20عام: [1اهه2 2 0655 عمان

 ل ءواماتأا1 12150 عات ؤ تأت . اعلان 1ع : 07 . (نآز#“ . 11و 0 "0

 13) 51018 5011م56186 سرقسد

٠*٠ 



1 1 

 000 نانا تدلو انمتاو ناسنا ةدلاو نكل اهالا تدلو رم نا يطخ اذا لوق
 سروطسن يأر ىلع هلثم

 6-0 ىخبطوا 1 لاك لجر رهظ اهفو
 5 رع ف ذخأب مل يلزالا نبالا

 . اًعش ابنمذخأ نا ريغ نم 57 يي زاجو امدو ام راصو راغتو ناككما هكل

 ٠ 1] سسفاب اكن نوثلثو ةئام هيلع عمتجا نا كعب هوقنو هوهرحف عمج هيلع عمجو ل

 نع 2 !زقامأ جة دع ىفنو ةيردنكسالا بحاص سرس د عمجلا بحاص ناكو

 8 ظ يلاّدمعملا انحوب م 6-0 كلملا سومسوذواتل نيعبراو فيخا هس يفو ٠ مهيسارك

 نينس عبس 3)سومقرم كلمو ٠ ةنس نيسمح هرمت ناكو سويسوذوأث يثوتد 2) صمحب
 تخا 4) ةيكذواق جوزتو ٠ نينرقلا يذل ةناهعمسو نيتسو نيتنثا ةنس (8 8 يشد
 عيمطو ةي ةمن.طنطسق بحاص همفذل سرةسيد ىلع ةدجاو تناكو ريغصلا 5) ) سويسطوأ#

 ىلع كلملا ضرحت تاعجف مهريغو ةفقاسأالا : ن٠ عمجلا كلذ يف هيلع مرح نم

 1 ماقتنالا

 ةفقاسالا عيمج ىلاو ةيمور بحاص 6) نولا ىلا انتك ةكللملاو كلملا نا مث

 يناثلا عمجلا يف سرةسيذ لعف نءو ةيفلالا رومالا نع اوصحفمل عامجالاب 7) مهرمأب

 ةنودقاجب عاّمجالا نوكي نا كنملا ما ةمقيلب نوكي عامجالا ادارا نا دعبو سسفاب ٠

 كلما 3) نويقرمل ةيناثلا ةنسلا يف اهب ةعايملا عمتجاف ةينودتاخ برتو ةيقين 8) دع
 نينرقلا يذل ةثام عبسو نيتسو ثلث ةنس لوالا نيرشت ن٠ امو نحو ةستو

 أع
 .٠

 اولاقو ةريثك نيناوق اوعضوو 9) سرتسيذ اومرحف سفن نيثاثو ةناتس مبتدع تناكو
 ناتعيبطو دحاو مونق يتبو ميناقالا ريغ ةعيبطلا نال مونق ريغ نم ةعيبط ذخا نبالا نا

 1) ثوزغنع 0ع ]جنمءلمزو ءعمطعؤتزمم. 2) نك . ظزطا. ده. 61 .(25 هلم .

 م. 118) ءأ الن ومعر 2.آط .آ3111, 66-420 3) 516 © 10152 نويقرعو عع

 سونايق رم 176141115٠ 4) 1آع8عع-هب رك وش ٠-7

 ؟) 11ءآذان5 ةانمج58 سويسوذوات ٠ 6) 50,156 نوال 140 13ا5

 7) 001. : مخ ب 8) 1عاأ115 أذ 1 ل

 9) 1م مدعوأمع طع ةلمأق دانمأ: يف هطخب مهءرح سرقسذ لب حيحص اذه ام" ه

 06 ك يذلا جردملا نان 0 ءممادمأ 30120116252 ءانأرر علقم 125ع 12 (ةعااتتت 55م
 - و

 ت-



 د
 9٠9

١ 

 د لل

 ريغ توهاللا رهو ناو ٠ دحاو مونقو نيتثشمو نيلعفو 1) نيرهوج ا هناو

 ةفشلثلا مناقالا

 ة]نوال ماقاو . ةنس نينسو )اسمح هرمع ناكو ١ تام نينس عبس 2)نويقرمل تن ملف

 هذه لوا يفو .نينرقلا يذل ةئاعمسو نيتسو عست ةنس يف ةئس ةرشع تس اكلم

 هذه يفو ٠ ةنس نيرشعو 4) عبس درجدزي (69) نب زوريف سرفلا ىلع كلم ةنسلا

 ربد الو ٠ ةريثكح عضاوم اهب فسخو ةيروس ةنيدم ةيكاطناب ةفجر تناك ةنسلا

 هدعب و . نانس عبس 6] ضوزلا هناك ماقو ٠ ثام ةنئس نيرشعو نينثا ةممور ؟] نون

 ةنس ةرشع تس 7) سواممس

 : نيلي ع 8( سا نيبسوعللت اهرب د يذلا 8) امولق دعب ةكاطناب ماقاف

 نيرشعو ىدحا رد يذلا و) سوط. دعب نه ةينيطنطسٌب ماقو. 8)سسوطرا هدعبو

 نيعبرا رب د نا دعب 8) سوالوو مماشروأب ماقو :ةيطوشع ني 8) نسدحوةقكلا

 10) سويساطسنا ةئس

 ناواهجن ايل حويتتلا تر رونو نقيشلا:يرتسكسا) نول[ سان هلا

 ةرشع 11)يلاثلا ةنسلا يفو .ريثك دارجو ريثك عوج قرشملاب ضرع ةرشاعلا ةئسلا يفو

 سرفلا ىلع كلم ةئسلا هذه يفو. اهوبرخو 12) اهرصاحو دمآ سرفلا ازغ هكلا

 1 )داس سرفلا ىلع كلم هكلا ةرشع 14)سداسلا ةنسلا يفو ٠ نيدس عبرا 13 )سالو

 1) 102 رهوصح 2010181313 وأ 12 211أ0:1طانت5ذ ءطقاقأتةمأ5 120060 11و

 12000 11151011118111, ١١61 تاتقتم 11411110111 0عدأ عادتها ٠ 2) 111[ 5100012 سونايقر. .

 3) 11 . ع . 160م ]1 '11113ءلان5 0 4 120618601٠0

 ؟) آلا ءانم18 نوال 760 5 6) 8280م سوب راليا 7117415 .

 7) 201110 ماتا 12011613 5 . 31771211611 . 8) 0110م1 2018 ٠

 9) 11.ع. سول وطانا 47141011115 5116ءع55ذوأن 1" | ةلاةطأم

 10) 5ءمأاعمأل2 عأ مماتأ102 ءم10م12 ْر آم[عد لل كل 35(25ان10 506066551556 لات-

 ؟ءم211 ممداوانهنم 15أغ 40 دمم05 طءعاعوزوس 1116205019 متأةمة20 الأب

 11) .(ب082 : ةياثلا ١ -12), يمص :هوماعو 13) 11.6 . سالب 8ه]هثعمؤ. ؟ ه

 01-141 ع ؟ ةسااسلا 15) 505156 دابق (2010065 .



 ا لا

 3 2 قا ةيكاطنا فقسا 1)سروكرم رب د الو ٠ ةنس نيرشعو ىدحا زوريف نبا

 . ينو مرح هنا م لا سرطب هدعب ماقو ٠ نيئس عبرا 2 دالنو هدعب ماق ة ةَدس

 ءاوع (697) دعص نم 5 وهو دومعلا بحاص ةاعفض مجمل 3 3) نوثل مايا يو

 نينرقلا يذل ةئاعبسو نيناوو سمح ةئس يف 5) ةرمثع عبس 4] نوتز كل٠و
 ةبنو دل تارايدلا 6) ضعب يوأب اذه سرطب ناكو ء راصتْلا سرطب ةصقب نأ ٠

 ةبحصق هيلا سرطب 4) نوتيز ذخاو كلملا 3) نول 4) نوتيز براحف هيف ًاسئر ناكو
 هحو 3) نوال :نادلملا ةفقاسال لاق اهلخد ايلف ٠ 7) همقلف ةنيدم سوسرط ىلا ةعم راصو
 ادي هدنع اوذختن نا متدرا ناذ ةيكاطنا ىلع اًفتسا ينولعجتل مكسلا 4) نوتيز عمم يف
 ملف ٠كلللا ملع ريغ نم هودّيصو هلوق موقلا لسبتف ٠ 8) رعب لبق اًمقسا ينواعجاف
 هاغتو و) ةمرحا كلذ كلملا غلب ٠

 اربق ل سرطب درف 10 )سوطوملطس هل لاقي يجراخ ةيكاطنا مرح مث

 ةفقاسألا صاو هتسائر همف تن اباتك عضوو دليلا ْي :نيذلا 5 ةفقاسألا انضر ريغ نم

 منهتادا برضب رما كلذ ىلا ةفقاسالا هج ا الذ ٠ هيف مهيديا طوطخ تايثاو هلومقب

 هجوذ ةيكاطناب ىتلا اموت رام ةسسنك يف اوفتخاو ريثكا نامهرو ةفقاسالا ضعب برهف
 هتكبامم ىلا نونيز راصو يجراخا لتق' الف ٠ مهلك مهلتقف مهدجوف مهبلط يف سرطب 9

 هعيلص ءوسو سرطب رما مهملعي ةفقاسالا عسمج ىلاو ةيمور بحاص ىلا بتك
 مث. ةعم نيذلا ةنقاسالا عيمجو وه 9)ةمرحا كلذ ةيمور سحاص غلب املف. (70* )

 صّقدو اهيف دازو ىتكتلا ريغ دق اذه سرطب ناكو 11)سطغا ىلا هافن 4) نوتبر نا

 1 او ٠ ءيش نكي و هديب ءيش لك: :2)لوش ثدح يليحالا انحوب لوق عقرو

 1) 516, 050 سود روترعحه 5 2) نايلون 0 7211411405٠

 3) 11 .ع. 160 1 انأ 5012. )4  210 نوئز 5و) 4501031601 هئس

 6) ©0:+.:ضعب ىلآ 227) [هوع ةيقيلق 612. 2 8) ©. : رأي نا
 9) 601١© : همرح 10) 1م 228106 سوتويلط- , «0681826 سوقياس

 18051116115 1913110105 006 516 )11 ٠

 12) ل027 اق



 مك 0 7

 ائدوب يم سراب مزح 8 1« انا جا نم باص ُهنا»لوقي نه لوق ضيا عفرو

 3) توسز نا مث نينس ثلث 2)نودمام ةيئرطن طستلاب ماقاو ٠ نيدس تس ا

 هناكمم ىلا سرطب ا نا زوم له هيف مهرواشي ةنقاسالا عج ىلا كات وكلللا

 نا ريغ نم عجر اذه هرعا يف 0 8 نا هاب ايلف ٠ 0 كلذ 37 نا

 2 ثاغسب قس 39 هيساك .ىغ سلجو ادعا رعب 0

 0 2/ ىلروط ةنش ةزتع يلاُع اهرب د يدلا سو.ساطسأ 5 ملشرواب ماقو '

 نيتسو ىدحا هرم ناكو 3) نودز يثوتو ٠ نانس نع 2( لداتح هدعبو ٠ ةئس ةرشع

 1 نين رقلا يدل ةدام يلام 52 ْي ةنس نب رشعو 4) عيس ساطسنا كاوا

 ةيمورب 6) سكليف ماق الو )٠5 مدآل سداسلا فلالا مث هككلال ةسداسلا ةنسلا يفوأ
 هدب ماقو (707) .نيئس سمخ ج) سوسالحر هدب ماقو يفوت نيئس عست ٠

 ةيردنكسالاب ماقو ٠ ةنس ةرشع عبرا سوخاموس هدعبو ٠ ةدحاو ةئس سويساطسنا

 انحوب هدبو ٠ نيئس عبرا يسانثا نيس عسنأ اهرب د يذلا 8 سوح امرط عي

 9 دي دكا سرفساد هدعبو ٠ نيس عبس نسيلعا الحوب هدعبو ٠ نيذس تس بهارلا

 سيسانأا اهرب د نا دعب ةيئيطنطسب مقاو ٠ ةنس ةرشع عبرا 3) امواق هدعبو نيتلس

 هدعب ماقو ٠ سطق ةريز> ىلا كلملا هافنف نيئس عبس 10) هتماق نم ةنس ةرشع تس.

 كنا: هل لوقيو هخيوي ناك ةنال كلملا ساطسنا هافن اذهو ةنس ةرشع عبرا سينودقم

 انحوي هدعب ماق مث ٠ نيئس تس 12) تامط ادع يقاو ٠ ةّينانما يأر رت 12) اماثم

 1) 81. عء.زم '1كددعأو 1هءاتأ1م0عمم « لان1 هءانءأ ل3 5ات5 عوأ » 202 06 5010

 21115 ناندس 0ع (ءاطاتق مع25همأد امغعا]ءالأ . 2) 85020123 11108

 3) نوني ز نأ 0 4) 0027 0 5) 5601621128 56251181 03ه

 ماعماتال ممم 6 6 11.6. طءانبع 7) 1682105 سويسالج

 0 |5115 ٠ 8) هزم مزن مانتا هه عاج 26171 11/101191 .

 و) 11 . ع . 21موععم7 5 11 نمل 50ععع5ؤلا لمدصمت 22[110[1 88.6

 10) 20 هتماقإ ز طلع (ةزككان5 معان م15 10 عانت و اطار عزز1ؤ115 عوق 003 كلف

 واموأات5 ملاتوأأ أم 1مكانادس ظانعطقأ وم .(رت“ آعوان1 م0 ,07.(ر : ,آ,.220 11) (ه1:

 يلائم 761 م0115 يونام 1/4116 ةتالك ٠ 12) ب01: . : سواثاميط 17111011615 . '" 9



 3 ضل

 نيرشع 1) ىمطاسلا نينس نام اهربد ىذلا 2) لوواش دعب مياشرواب مقاو ٠ نيتنس

 ةئس ةرشع عبرا | د>وب هدعبو ٠ ةئس

 ناسصو ءاسن ريثك لافطا حبب 00 آهن ةكم'لوا يف ساطسنا ناكو

 ىتلا 2)اراد ةئدم تنشب هكلم نم ةثلاثلا ةنسلا يفو . ةباتكلاو ةءارقلا ماع ندم
 ساطسنا نا مث ٠ يسرافلا 3) سحوب اراد هيف لتق يذلا عضوملا يف نيبيصن قوف ه

 برطضاف 3) انلجا نم تيلص كنا لوقا دنع ةعيبلا نمو ةنامالا نم عفري دارا كلملا
 عرو مهفاخو مهرما هلاهف اهب هومجريل ةراجملا (717) اوذخاو اهلك ةنيدملا لها

 عا نودي ري ام عبمج يف مسرعا ىلأ يي يهتنا يننا : مهل لاقو هسأر نع هحات

 4ع عملا

 ديدش عوج مورلا دالب يف ضرع ساطسنا كلل 4)ةنس ةرشع ةيداملا ةنسأا يفو . 1 لما

 يفو ٠ ةميظع ةفجر تضرع ةئسلا هذه يفو ٠ مهتالغ ةّماع دسفاف ريثك دارج رهظو
 يذلا عولا ىلع رمايم عضوو 5) ناسطب ىلع اًفتسا ناكو بوّقعي فرع ةئسلا هذه
 ةريثك تك عضو دقو بهارلا 6 )سوءا اضيا فرعو .نامزلا كلذ يف مورال ضرع

 لضيعشلا تلكتا قئاطمنال نيرشعو نينثا ةنس يفو٠ ٠ 7)ةيماف لها نم وهو صج

 عضوو ةيبوقعيلا بحاص 8)سرواس فرع ٠ تقولا كلذ يفو .راهنلا فصن ناريزح يف ٠

 مث .ةيرد_:كسالا كريرطب سرقسيد يأر ىلع ناكو هل نيفلاخملا ىلع ةريثك ابك

 نينرتلا يذا 10) ةثام نمو نيرشعو عسا ةنس يف نينس عست 9) نامسطمو. كلم

 2 قرشملا ةفقاسا قاطاو يغشلا لها اهنم ىقنو عببلا عيمج حاصاف ةيمور نم ناكو

 1) 110201023 118 2) 10عدأ101 عان320 كم 3510[25م0115

 ١  1(ب[ع 5انم532 717, 20[ 4) ةئس )3

 5) 51م ؟عم( ؛ءاكاندو !عععصلاتا» ع5أ نانطب 861112, نآ122 01 لأن" 0 جورس

 وعررمو ءوأ 0ع ]0ع070 30711961153 .

 6) 0:6'15ع سولاب هد ظواوانكر لع ناتو «مم1عدخن؟ ظأطأ . 02. ة4قذءصقمأ آو

 466( 7) طعم ةيءافا 20711220: 8) 5عان سريواس 56161 95

 11080 مآ3/51811019 ٠ 9) 1آ.ععع نايئطس 7ع م0415 س وئيطمبإ 5 1[

 42513511 ةان 665501. 10) 5266 ةئاغاو



 ا

 7 نم :قرغو تارفلا ' ىطاش ىلع سرفلاو مورلا لتتقا هل ةعباسلا ةنسلا يفو

 موركلاو راجشالا دسفاو يظع جلو ريثك ديلج طقس ةئسلا هذه يو .ريثك ق هاخ

 5 ءالا ضصقن د 2740+ تالملا تعور ا طمالا كانو نم ةئماثلا ةنسلا يفو

 كلملا هحو ةبسلا هذه يفو٠ نيئس تس مادو ديدُس ءابوو ريثك دارج عبن مث. عيبانيلا

 . اهلها ىبسو مهرابد برو مورلا 1) ءارغال هللاصيل برعلا بحاص رذدتملا ىلا انفو! ف

 رهظو ا ريثك اًملخ اهيف لتقو اهرلا يسرافلا ىرسمك ينءا سرفلا ازغ ةئسلا هذه يفو
 كلما 2) ناسطسوب ناكو .ةليا نيعبدا دحاو لاح ىلع تيثو ءامسلا يف بن ذملا مجنلا
 كلَ هيخا نبا ناكو )ناسطسو اضيا هل لاقي هكلم يف اكيرُش ةعم ىتّر دق

 ءالبلا عقوو ةريثك عضاوم اهب فسخأو ةديدش ةفجر تناكو ٠ ةنس نيثلثو 4) عست
 م

 حييسملا دسجح نأ : نابلوي لاق ٠ 5)نايلوي باحصا نيبو سرواس باحصا نم ٠

 ةتبلا 2 الو نكم ريغ كلذ جا شوا باحصا لاقو.. دانسلا خف عفو

 برعلا 6) ىزغ هكن رسؤ2) ناسطسوب تلا متلك 7 ةملا ُْى ناك الو

 مهنب قرغو ريثك قاخ مورلا نم تامو ميظع ءالب سرفلاو مورلا نيد عقو اهيفد.مورلا

 لجر مورلا ش دج بحاص ناكو ٠ نيئس عبرا من بورا تمادو 5 تارفلا يف

 اوكلمو مورلا ةعاط نع اوجرخو نيطسافب اوناكنيذلا دوهيلا اصعو .٠ 7)سدلسب ُهل لاق

 كلملا 3)س واجطلو نا مث ٠ مهسيئرو مهواتقو مورلا مهازتف (729') الجر ممل

 كلذ لعفب مل نف 517 دمتعا الا مورلا ناطاس يف ءافنأا نم دحا ىقبي أ مم

 مهرثك | 0 هلام يهدتساو لتق

 6 ربح

 سروأس باحصا ع نم ةفقاسالا عبمج عمو نا نسل هككلط ةسماكلا ةّسبلا يو

 اوليعي نا د و د 1 و م,ظع و اوعمتحا املف . ةيايطعطسق ىلا رةسلدو "

 نارهوجو دحاو مونق حيسسملا ديسلا ناو ةينودقاخ عمجو ةيمور بحاص 8) نول لوق

 1) 16عهأانا# ازغ هنال 2) 7151111105 1 انآ 8.

  [581٠نايئطس ]1511111011115 1 2عم05 . ©. 11 )3

 4) ٠١+02 : امن ا 0

 6) 5ءرلطءازغ 7) ذأ معدمأغ همهتعم 2ءاذكه4111. )8  5كامع نوال 68



 تك 5٠" تح

 قرشملا ةفقاسا ةماع:ناكو ة ةكاطنا كرب رطب سرواس ناكو ٠١ ةنم كلذ اواي ملف

 رهوجو دحاو مونق حيسملا 77 ناو مناقالا يه توهاللا نا لو ناكو ٠ هنأر ىلع

 ةفقاسا لقب ملو توسانلاو توهاللا يا نيرهوجو نيمونق نم دسجتم دحاو
 !) نيزيزع ممعضاوم ىلا مبفرصف . كلما لوق سرواس

 3) داق تام ةسلا هذه يفو . اهوحتفف 2) سرفلا تزغ ةسداسلا ةنسلا يفو ه
 نايئطسوي مييلا هجوف ةرعاس لها ىدع اهيفو ٠ سراف لها مورلا حلادو سراف كلم

 ناس قبلا تفسكتنا هكللمل ةنماثلا ةنسلا ينفو٠ مهزثكا لتثقو مين ادؤ ا 2

 4) ةيمور ىلع ربدبلا تملغ ةئسلا هذه يفو .راهنلا 10 ىلع ُهنم تيب ةليلل
 ٠ ؟) افطعا هدعب ماقق نينس ثلث اهربد نا دعب ةممور كريرطب انحوي يفوتو 72

 هدعب ماقو ٠ نيئس عبس اهرب د نا دعب ةنيطئطسٌلا كريرطب 6) ناعسا تام اهفو

 عبس اهربد ناك يذلا 8) تامط دعب ةيردنككسالاب ماقو ٠ نيس رشع 7) سومعا
 سمشلا تفسكتا ةئنسلا هذه يلو ٠ سومسذواث هدعبو ٠ رهّسشا ةّدلَد 9) اض> ةنس ةرشع

 ةنس يف كلذ ناكو وفا ةعبرا ةّدتن نيرهش ةدازو اهلك ةنسلا 5

 ٠ يذلا الا اهرون نم رهظي نكي و نينرقلا يدل 10) ةئام ىو نياعبراو تس

 ادبا لوزي ال ضرع اهيلع لخد هلا نولوقي سانلا عيمجو نومجنما ناكو ٠ ريسيلا
 ناكو ضرالا ةّمماع يف دارج ربظ ةنسلا هذه يفو ٠ لوالا امعمط ىلا ةعجار ريغ اهناو
 سانلا نم ريثك قلخ هيف تامو جلثلاو دربلا بعص ءاتشلا ةنسلا كلت يف

 ملو سمشلا ةرازح تدربو ةبمجع هلا ءامسلا يف ترهظ ناينطسويل ةرشاءلا ةنسلا يفو

 1 0 ا بل با ام ا يسم جاب بج جوج اب ا

 3 151 5 ةياعاو ,

 موط#ا 00000
« 

2 92 

32-2 
٠. 
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 ل لاا

 ًموايف الجر ناكو 1) يسارا سجرس فرع ةنسلا كلت يفو ٠ ةنسلا كلت ةرث جضند
 كاريرطب ميرفا ىلا ناو اضيا اًببطتم ناكو ةريثك ب تك ةلو اهل اءاضو بتككلا اجرتم
 يف ةيمور بحاص ه2)افطعا ىلا هب هو ميرفا نا مث (78:) .هدنع ماقاو ةيكاطنا
 ةنذيطنطستب عمتجاف سا ةئسلا هذه يفو ٠ ةيئيطنطسب يفوتف كانه هل تضرع 35 وح

 ترهظ ةئسلا هذه يف ٠ امهفحاصمو 3) يلاجراو سرطب اومرحف اًمقسا نوعستو ناذثا ؟

 اموي نيعبرا تثبلو نيترع ممر لثم ةيآ ءامسلا يف
 ىلا مهذفناو الها ىسو اهحتتفاو ةيكاطنا داق نب ىرسك ازغ ةئنسلا هذه يفو

 منكساو 0 يلع فرعت مويلا يهو ةيكاطنا اهامسو ةثيدم مه ىثبو لباب

 ىلا راص مث مث. منع تفرط جارؤلا هيلا ناك مهتما د مهياع كاع - ىرشلا نام 3 5

 اوغرف املف ٠ ةيمورا نيمحاتملا ةباامصلاو ربربلا عم نيلغاشتم مورلا ناكو اه>تتفاو ةق را

 نب :س عبرا ةعاد د مهن برالا لؤي و سرقفلا ىلع اوفطع كئلوا ةدهاع نم

 ثاث تنثو ضرالا ميج يدي دش هاو ضرع ةرشع 5] نضال هللا
 .ًةأجذ مهرثكأ تامو نيوتللاو نيتيلالاو طابالا يف تاجاّرْخُ سانلاب تجرخو . نينس
 هذه يف سرفلا ازغو ٠ سرفلا نايئطسوي بءاص 6)ريسلسو ازغ ةئسلا هذه يفو

 هذ._ه نم الالع ىر.كح ناكو ةلبج نب ثراا هل لاقي برعلا نم لجر ةئسلا
 16 مهلا وبرخو (78") سرفلا ىلع ةميزهلا تناكو شوجي مهملا هجتوف تاجاركلا

 ةرتساو مهءزبف مهبلا جرخ ىرسك ةبزارم ضعب نا مث ٠اًتاخ مهنم اورسو ةريثكح
 يسلا ةماع

 قرشما نم ددرتت تاعجو فيسلا لاثم ىلع ءامسلا يف ران نم ةنآ ترهظ اهيفو
 دابق نب 0 نارنطسورل ةراع 7)عباسلا ةعتلا يفو.هلك ءاتشلا تندو برغم ا ىلا

 1) 2هأأان5 "ىئيع سارلا 32 جذنند 1]ردبوتاعتنوتو و 11165 1225158 ؟0ءقةلانا ءالوصت

 '11ع000510مم115. 2) 40م ءأةلو انأ 3) هعاد 2615 11081115 أ

 0و. )4  ناك. الاعطال, 1نياتستعنرو. 215 ءا 1115[هةتدنتم '1'هطةكأو 64. طعأ4.و

 169 © 0 5" 002 : : هسداشلا 6) 1آ6عع ريسليف 26115074105 ٠

 7)“ مدع : ةحباشلا 6

 كب



 تضج <90 تح

 )امهيلا لصي و هدرف مورلا سويج مم 2] سوءا مهيلا جرت نيعسأرو 1) ىونرفك

 ملو نيرهش اهرصاحو اهرلا ىلا ىرسك دعص ناينطسويل ةرشع ةنماثلا ةنسلا يفو

 قرشملا يف ديدُش عوج ضرع ناينطسويل 4)ةنس نيرشع ةنس يفو٠ عجرف اهيلا لصي
 719 ضرع نابنطسورل ني رشعو تس ةئس.يفو .امهرذ رشع ةثلث ؟)ىدملا غلب ىتح

 ىلعو نوثرحي ريمملا ىلع سانلا راصو رقملا تدنف اهيفو.سانلا نم قلخ تامو ديدش ه

 نع ديثك سانا لقتناو اضعب لقي مصعب لزي لو سانلا نيب بركلا تعقوو ٠ ليلا
 1 مهسوأور طقاسم

 سوذورلا لعر هبتك عم سردوأث 7 نا ناينطسوي صا ةئسلا هذه يلو

 ةيردنكسالا كريرطب سولرق نم ةعوضوملا 7) لوصفلا لبقتو 6)سطررداد نم ةعوضومل
 ' امهبتكو 8)سطيردواثو سرذواث او.هرحف ًافتسا نوتسو ةءبراو ةئام عمتجاف (74)

 نا عنتما ةممور بحاص 10) سحلم ْنا ريغ هملعو اهرلا بحاص 9) اسعو ا..ملعو

 :هتوم دعب مرحي نا لحي الف ًامورح نكي ملو يفوت" نم :لاتو مرملا يف هطخ بتكي
 ةفقاسالا رئاس عم هدب طخ تتكو مم ناينطسوي هيلع معلا | ملف

 ةريثك عضاوم اهيسسب طقس ةديدش ةفحر تضرع ةنسلا هذه يفو

 مث حلصلا م ادو سرفلا عم م مورلا حلطصا ناينطسويل نيرشعو ناك ةئس يفو ١

 ْى ةفحر ةينيطنطستب ١ 1 تضرعو 11) ريغصلا نايئطسورل هدانا همنا ىلا

 نادلبلا نم اهب فيطي امو ةيمورب يظع ءابو ضرع اهيفو لالا نوناك
 لمي نا ةفقاسالا عبجج ىلا بتكتي نا ىما ناينطسويل نيثاثو سخن ةئس يفو

 00 14.6. 0 هكر . 0ءمعئ2مطانال آلدلعاناب ١1و

 2] 0015 . : سوملسس 3) 0011. : هلا 4) ةئس :ةءلن 7

 ؟) هع . : دما موتو اعلام 6) 1آ.ععم سطنرودواثاب 5

 بوركت ز ةعاأغ ة0ءام» لع (نمدعألام نهمدأؤوصأت 20 م0116500 انطأ 1714 (ن 06110 03133-

 52268 50 7) ةذزع 1ءوعأأانا ]2 203:عا2عر 2[ [(عأاند مو مهنا سوةورلا

 8) 1760007115 1/10 م5انع5أ 61515 ٠ 9) 1.686 ابيج 15هك 2065505٠

 10) 12م0 سويلبجيف 7 1115]191 مهم "0

 11) 11. . ]اءاة 1115 1
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 نوناكن م نواخ تسل 1)حندلاو لّوالا نوناكن م موي ني رششعو ةءبرا يف داليملا دمع
 موي يف اًعيمج حندلاو داليا 2) اودّيعي اوناك سانا نم اًريثك نا كلذو يفاثلا
 (745) رخآلا نوناك نم 3) اولخي تسل حندلا موي وهو دحاو

 تتيثو ران نم حير لثم ءامسلا يف ةنآ ترهظ ناينطسويا نيثلدو عست ةنس يفو

 عضوم ىلا عضوم نم لقتأت تلءجو ربشا ةعبرا
 ةلو اه ساق ناك وهو ةيرددكسسالاب يوحتلا اندوب فرع تقول اذه يفو

 يار ىلع ناكو. كلذ ريغو نيدلاو قطنملاو ةفسافلاو وحلا يف اهعضو ةريثك تك

 ةثاث سدقلا حورو نبالاو بالا نا : لاقو كلذ نع لقتنا مث سرواسو 4) بوعي

 ماع رهوج اهم عئابط بادو جناقا

 حيسملا دسج نا: مهضعب لاّتف 5) سهرهب نايلوي باحصا رهظ نامزلا اذه يفو

 يلاءور فيطل هنا ريغ قولخم وه لب : مهضعب لاقو ٠ ةعم ءامسلا نم لزن ةناو قولخم ريغ

 طق ةئيطخ هنراقي مل حيسملاو . ةئيطخلا ةنراقم دنعالا مالآلا لويقل هيف ناكما ال
 اًلايخ هلك كلذ ناك امناو تي لو ملأب لو ةقيقملاب بلصي' مل كلذاف

 ناينطسوي عمو نيئس عسق هدحو كلم نا دعب تام كلما ناينطسوي نا مث

 هدحو ةئس نيثلثو عست دعب هكيرش نايئطسوي كلمو.ةئس نيثلثو عست هكيرش

 تفسكتا هكلم نم ةنس لوا يفو 6١)نينرقلا يذل ةئاغاقو نيعبسو ناك ةنس يف

 ءامسلا يف رهظ هكلم نم ةنماثلا ةنسلا يفو .٠ بأ نم تل ةلبلل دحالا موي سمشلا

 ةملظلا تناكف اهلك ءامسلا يف تتبثو 7) يلرملا ةيحان نمر يهو (757) ران ةنآ

 ناكو 8) اًثيُش رصبي نكي مل هنا ىت> ليللا ىلا راهنلا نم تاعاس عست ملاعلا ىشعت
 ةيمافا ىلا هتفيلخ كلما هجو ةئسلا هذه يفو .دامرلاو مشهلاب و) اهيبُش ولا نم لتي

 ٠ : 11501110حندلا ع 510 سنو 110111 ت1 2110, 5عات (1

 2 نود 1 ا : نولختا 4+ . 11.6: لوعماالك

 [2220هعان5. 95) 11 . ع. )انه 7075 ١ 6) 8ع مع07مععوتت 0ع

 لاتذأ100 5ععاتات ل60 2215530111 لانأ لان1021220[5 51060655[ 2ط حدصق0 565 20 ةض.
 70 7) 1.686 ءايب رحلا 8) .(ن012 . : ءىش 9):: هدب هند ل

 امن ل
 م



 7 ا ذآ

 نم سائلا برطضاف ٠ كانه ةتعضو ةناله تناك يذلا ميسملا انديس بيلص ذخاف

 نيفصن ةعطقب نا ماف ربخسا ةفرعو كلملا ىلا بتكو ٠ 1)هذخاب هوعّدي نا اوباو كلذ

 لعفف مهدنع رخالا فصنلا فاو فصنلاب هجوي
 فصلا لثم ءاتثلا راصو راطمالا ثَأق ريغدلا ناينطسومل ةشلاثلا ةنسلا يفو

 ' هدوم ءامسلا يف رهظ هككامل ةسداسلا ةنسلا يفو ٠ مظع ءابوو ةديدش ةفجر تضرعو ه

 2)لارلا سرذلا كلم ازغ هكلمل ةعباسلا ةنسلا يفو ٠ امك ةنسلا مادو برغملا يبي ام دان
 امضو ٠ سراف ىلا 70 2) كانه يذلا ب ءاصلا دوع دخاو ةماف قرحاو اممرخف

 كاملا 3) ناينطسوي ىلاا نيكد ةينيمرأ ةقراطب نيب عقدو ةيايطخ طس#ب برا عقو

 م حءاداف ميلا هجوف مما حلصي نم مييلا هج وب 3 5-7

 ملف ارهش اهيلع ماقاف اراد سراف كلم 0 ةئماثلا ةئسلا يىفلو (5 ا

 11 و ٠ ةيماق ىلا مجدد |بةمئاسر ىلع راغاو ةكاطنا ىلا 3 أهو ىلع ردش

 اهلخدف ةنيدملا باوبا اوحتف سرفلاو مورلا نيب ناك يذلا حاصلاب ةيماف لها قثو

 ةماع اواتقو اهوبرخف مهيف فيسلا اوعضي نا مهبحاص مهرما مث. اهيف اورشتناو سرفلا

 عضاوملا هذه حيتفل هتبزارم ضعب هجو دقو اراد ىلع اميتم ىرسكح ناكو . باها

 اهحتتفاو رهشا ةتس اراد ىلع ىرسك ماقاو ٠ ليخو لاوماو ريثك يبس عم هبأا عجرف اه
 نيرشت نم تاخ ةايل ةرشع ىدحال

 0| طاخلو اًاكيدش قرم ضرف سرفلا ىلا: وزغلل تضتسا 3) نايتظسوي نا مث

 ةيايطتطسقبو نادليلا ةم اع يف ريثك ديدس ءابو ةنسلا منغ وق موا وزْعلا لطف هلمع

 ىدبف ]) نايئطسوي جلاعتو ٠ مهنم ةعامح ىمعاو رثبك فصح سانلاب رخو ةصاخ

 وَ سوبرامبط 1 لاقي الجر 0 هدوثح ءاساورو هتقراطب عججو هاقع هيلا عجرو 9

 ةرمشع 4)يدالا ةنسلا يفو .هدعب رصيق هلعجب امئاد هيدي نيب موقي نمو كلملا ةدكاخ
 (76) كلملا مهضرا برخو مهيراحف مهلا هجتوف ةرعاس لها ىصع 3) ناينطسويل

 مك سم م م ممم م م

 1) ًانلوماسم (نمانعأذ 530ءأ126 2 ل ع2موو]ون ماك 200 2 ة م320223 011مأانا أ

 5 2) ذزعم هه0ع» و 066 1[عععملاند اهرلا 3) /هىكاتسو ]11 انأ ةانم,9 . 4) (0025.:ةيدالا 8
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 ٠ نينرقلا يذل 1)ةثامىئعو نيناو عسلل ةنسن يف قل عبرا سويراميط كلمو

 سرفلاو مؤرلا نيب ناك يذلا حاصلا ىذقنا هدهع ىلعو نينس تس دهع يلو وه ماقاو

 حلصلا ةلئسي سرفلا كلم ىلا مورلا كلم سويدابيط بتكو عظع ءالب مهني عقود
 برحلاب ةيفاوب نا هدعوو مورلا حااصي نا سرفلا بحاص 2) ابأف برالاب نذأب وا

 نورظتتتي اوماقاو عضوملا كلذ اوفاوو برحلل مورلا عسمتجاو ه ةفرع عضوم يف 0

 سروب اةذساو] نيع. سار سرفلا ازغو عضوملا كلذ تأب ملو ىرسك مهب ددغف سرفلا

 . قيروم هل لاقي هتقراطب نم قيرطب عم اويج سويرابيط مهلا هجتوف 3)ندومركبو
 فلا نيعبرا 4) امسو هدانجاو قيروم سوي رابيط قا م مومزهر كانه سرفلا يتلف

 سرإف ةربزج مهنكساف مهب ىذمو سف

 يفو ٠ناجرب اهروس نم طقسو ةكاطناب ةملظع ةفجر ةنسلا هذه يف ثضرعو ٠.2

 ربظف ملظاو وللا ردكتو ديدش دربو ريثك رطم فيصلا يف ضرع ةنسلا هذه
 كلذ يف دجوو ٠ ديد ابو ضرعو رضنلاو بشعلاو عرزلا ةَأغ لكاو ٍيظع دارج

 اواتمف (767) ناثوالا نودسعي سانا تقولا
 راصو هل عيابو هدارق ظع يدوم نم هتنبا جوز سويرابيطل ةعبارلا ةئسلا يفو

 عبرا ةئدس ىلا ةتللا برقع كقول اكلنا ُْى كاسعكو سوي رابط يوتو ٠ هل هدعب كلملا 6

 ةريثك ةلماعملا لهس ةريسلا نسح قيروم ناكو ٠ 5) نينرقلا يذل 1)ةنامىنُمو نيعستو

 نم هتجوزو وه موقيو ةنسلا يف ةرع نيتس ءارقفلاو نيكاسملا اماعط ْئبي ةقدصلا
 ةميظعلا بهاوملا مهل نابهيو مهءاّتساو مهءاعطو مهتمدخ ايلوتيو 6] مبككلم

 ءاهز اهلها نم تامو ةنيطئنطسقب ديدُش ءابو ضرع قيروأ ةعبارلا ةنسلا يفو

 . اوناك نيذلا دووياا يفنب ىصا قي روم ةرشع 7) يداطلا ةنسلا يفو٠ سفن فلا ةناعبرا ' '

 1) 5ءاتلطع« ةئاغاكو 2) 5ءمطء ىلأف 3) 21020123 110م

 4) 505106 ىسو و) نع 0ع 8112111111 71غ ؟عأ102151150116(2 كانت

 16جم© 3 5 ءماوأم]15 20 زمااءعمد 1م122 232:ةمااتكو 30 ؟لعءطاتقت ؟عقع

 1مل ماعد زذص 1لوامع2 10970256 2من 822طعطءمعأ ( ه0. 3هل7 4111, 152-8٠

 6)* مرع. نيكل 7) 201+ . : هيداحلا اند



 اك ضرللا

 ناك ىرداصنلا نم الاجر نا كلذ يف سبسلا ناكو ةئيدملا نع اودرطو ةيكاطناب

 هدعب تيبلا رجأتسا مثه ميرترا ةدوص هيف تيقب هنع لقتنا اًملف ةيكسي اني رجأتسا
 صاف كلملا ىلا هربخ عفرف ابيل لابق ةروصلا كلت دجو ُهلخد الف يدوهي لجد

 اهب نوفارعي ةمس كلت لعجو مهسوور طاسوا قلحو ةيكحاطنا نع مهيفنب

 ني رمت نم تيفو (79) ةكاطناب ةنجر تضرع قوم ةسدا تي ه

 ا, و اهزوس ىثكاوةييظع لكانش اهف طقاستو: ةشادلا ةمااسب فسخأو لّوالا

 هلك هرهد ءارقفلاو نيكاسلاب أي اشم ناك 1)يماذ رجات اهب ناك ةنا اوؤذو اتوب ةماعو

 اهقاوساو اهتقزا يف بلطف فسخلا اهيف ناك يتلا ةليللا كلت يف جرخف ةقدصلا ريثك

 املف نيكذلم ىأرف مهبلط يف ةنيدملا حراخ ىلا جرخف 10 ل داو

 ةعرس كلذ لعفف هلهاو وه اهنم جبورخلاب ةادفلو ةئيدملاب نافسخي امهتاب هاراخ اهار١

 هلاع ًامآسم اجنف
 تاماشلاب مورلا ن٠ موق ىدع اههفو.اهودتتفاو نيقرافام سرفلا ازغ ةنسلا هذهيفو

 نا ةلأسو ةيكاطنا كريرطب سيروغرغ ىلا قبروم نشكو مرنم الام نا 17 ١

 ىلا هب اوضف مهيلا كلما هب هحو دئاق ىلا ينج ازرع تتلو ءلاخ ةيذلا نيبو هندب حلصي

 برب اونيف اهيلا لوصولا ىلع اوردقي ملف اهيلع اولوتسا دق سرقلا اول نيقرافايم ٠
 اوناك نيرذلا سرفلا اولتقو اهحتف مهنكما نا ىلا اهونكسو قب روم اهومس ةيرق اهنم

 (77) اهعضو بتك هلو فوسايفلا 2) يروق فرع تقولا اذه يفو ٠ اهب
 هواتق مث هننيع اولمسف مهكلم زمره ىلع سرفلا ىثو قيرومل ةنماثلا ةنسلا يفو

 قبسف٠مارهب هل لاق نابزرم عم مهضعبو ىرسك هنبا عم مهضعب نيب زح اوراصو
 دق نابزرملا مارهب ناكو مهيلع هوكّلف زمره نب ىرسك عم هاوه ناك يذلا بزلا ٠٠

 ' ىلا بتتك مليدلا وزغ نم غرف ملف ٠ ىرسك كلم موي اًدهاش نكي ملو مليدلا ازغ

 مارهب عم ناكو ٠ برملاب نذأت وا كللا نع لذتعت نا الاف كفرعا تسسل : ىرسك
 ةرث اص ع

 ٠  716704107 47011122115ع. . 11 )1
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 تك ا 7

 ةناتسالا يف رّكَو مارهب ةبداح نع نيجف ًاثدح زمره نب ىرسك ناكو
 ٠ كلذ نم هيلع مزع يذلاب هربخاف همدخ نم هب قي نم ضعب اعدف مورلا بحاصب

 نم الجر هب يقاو ةلخدف مورلا ركسع ىلا برضو اًرس جرخ كلما لوق عمس ملف ظ
 ةنفج تعا . ربخلا اذ ب هريخاف مورلا ىلا ن نماتسا ناك .ةننج- هل لا امرعلا دارق ١

 ام: ُهل لاقو كلملا فّرعف كلما ىلا لصو ىتح لزي ملف ةينيطئطسق ىلا قاطنا كلذ ه

 ٠ برجع مما لع فلل - يدنع ده كلما ربخا ديرا: ةنن> هل لاق كتحاح

 مدقتو هبايث تعزنو هب ىماف اهوركم هب قحلي نا ديري ةننج نوكي نا كلملا فرختف ظ
 سرفلا سحاصل لسرُأ ديرا فا كللملا اهيا: لاقف ٠ طتتق ليوارس يف كلملا ىلا (785) ْ
 ةرتك ناك ًاباتك ةنفج جرخاف ٠ يظع ساوسو كب نظا :لاقق ٠ كل عضخيو نعذيل ٍ

 جاتحي ام عيمجب هل موقيل هب ُهيتأب نا هرماف كلذب رسو هيف اممهفو هأرتف ىرسك 20 ٠١
 ا عجرو ةنفح م ئارب 5 تاتك' اكفاورع قيروم تك هنادعا ىلع ةنمعبو هيلا

 بات لا يوم ملف * هش كلملا يأر 1 ةفرعو هيلا هعفدق مداخلا عم قرت

 راصف نيبيصن زاج تح سرفلا ناطلس قشو قدصتي لئاس ةناك ركتتو هكلم قراف
 ماقو هيلا نسحاو لماعلا ُهليَْف هتصقو هرماب ةملعاف اهيلاو ىلا لصوو ا!ماخدف اهرلا ىلا
 هنف هرمأب ىرسك ىلا اباستك قيروم بتكف : هرما يف كللا ىلا بتكو تجاولاب هل
 نم ًاميرق نوكل ةحلصي اعم شويملا ةيفاوت ىتح كانه ماقملاو جنم ىلا ريصلاب

 هكلم ىلع يوسي نا لق هقالع ىلا 500 عجييل هناطلس

 : همن انتح هيلا تك مم ٠ همف ام 0 قرروم تانك قرف !)ىرق املف

 مرفأ 0 3)ىلوم نب قيدوم مدقللا فيسلا كك كرابمللا بآلل » (785

 قرما اولهح دق يلا ديمع نم هعم نمو مارب نإ. كلما ملعأ ىلاذ اذ دعب اما !”مليسلا هنباو ٠٠

 او ل يلع اوزغو مهيلع يال تناك ىقلا ةمعنلا 4]او 0 اناو يلع اوبزتحاف

 مذا نوكاو كلضفب مهتعاو كليبق ام كك عرفا نا كجم يلق اوداراو مهديس

 ديبعلا يديا ُْى عوقولا حرم ربنا ويف 0 ناك ناو 5) يلثم كلل عوضتلا نال كل

 م

 1) 6 ارق 2) 03011. : يلإ 3) 51

 4) '1ءاءأان5 م62م612120 225ءأ اوظمغ 5): وروي :؛ كلج كل "6
 ف. لة تهض الط عب

 0- هيف ههيخ ب



 تبعا إإ] تحس

 اًراع لقا هنا كلذ ترو مهريغ نم لضفا كولملا يدي ىلع فوم 3 ناو.ةدرملا

 لا نا بحاو ةفارلاو ريذعا نم كأدنع هللا ةلعح امو كاْذْنَم 8 كيلا تاجاف

 اممهسمو مضاخ كلا ترصو كتدضقتاا يلا يفز كتحر ىلع ضيفتد ناو يل

 كناسحاو كنوعب ىلع لجعف كيلا ىسفت سما يضف كناطاس يف تاصح دقو كب

 تاعف اذاف هكلم 2 هوقنو يي هيلع تبلغ 2) كاثم كلم نع 1) ةاوتتالو ٠

 ءاش نا تكلمت لهاو يمشحو يلها عبججو اميطم امماس اًدلو كل ترص كلذ يف
 . «ىل امت هللا

 ءاسؤرو مهتلتاقمو ةقراطملا مورلا داوق عمج باتكلا قب روم ارق اًملذ (79)

 .هدنع اع همحاص خم دحاو لك روادت ىرق امل واعي يالا ةءارقب ىماو ةنيدملا

 نم ةنوعمو هيلا أل نم ةباجا ىلع مزعو هسفن يأرب درفنا مترجا ىلع ىلا اًملف ٠

 ملام نم مهعم لحي ناو جورخلل اوُدعتسي نا وي صاف ٠ هب ناعتسا
 ةممظع لاوماو برملا ةلآب لتاقم فلا نوعبرا مهن دعو لاجرلا هيلا صخشف ٠ هحاصي

 ىلا دجملا هل حيسملا عوسي دبع قيروم نم » : ةتخسذ ٠ اباوج تح هيلا بتكو
 هنف ام تءهفو كباتك تأرق دف دعب اما١ ملسلا يخاو يدلو سرفلا كلم ىرسك

 0011و كفالتناو كنا معن 3) |مطغو مهقورمو كيلع اودّرم نيذلا ديبعلا رما نم

 كل هفصو ىلع ردقا الر ءا كاذ نم ينلخادتف٠ ككلم نع كايا مهضحدو كيلع

 1 لتي ادع امان ٠ تاس اه كدادماو كب 4) فاأرتلا ىلع كرماب مائهالا ينكر و

 . يديا تحن عوقولا نم رثآ هحانجمب لالظتسالاو ودع كله فنك تحن راثتسالا نا
 : ديبعلا يديا يف توملا نه لضفا كواملا ىديا ىلع توملا ناو ةدرملا ديمعلا 0

 انلمقو كلوق انقدص دقف كلذ يف انملا تمغرو لالخلا لضفا ترتخا كناو ”

 كتل نسح ركشو ةدحو كتجاج انسضقو كتب انمكأو كلما انَّمحو كمالك
 ؟)كتنثرمو كتحرد نم تططخ او :تأطأطت ذا لاومالاو سوما كيلا انهجدو

 كتل“ تاتا دكاننا كات

 1) : ناوتت الف 2) 515 1 لثم كلم
 3) 7ععانو ططع؛ ميظمغو 4 و) 5هالطو ف رتلا ؟) [. يعمل

 710 يبن رمو قجردا نم ٠ ا 6
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 53 ضللا

 نم عنتما الو يشويجو يلاوماب كيلع 1)نظا تسلف ابا كل ترصو ادلو كت راصو

 هنوعو هللا ةكرب ىلع رسو اهيف كل كرامم لاومالا ضيقاف كصالخ يفو كيلا اهفرص

 لسكتلا كنع لِزأو كودءا رّمشت نكتل عله الو رجض كنب رتعي الو شويا ذخنو
 هرك يف هديك دريو كيمدق تدك هللا هنكيو كودعب هللا كرفظي نا وجراو يلئاوتلاو

 « هللا ءاش نا كتترع ىلا كديعيو

 نضتقو كلما بانك في رضلمزأو ةاره جا كوب رس ار
 2) ةذوحاملا ىلا راض مورلا ىلا ىرسك بوره مارهب غلب الو ءردعلا و 2 راس لاومالا

 بزحو اهرساب ةزدملا قرحاو .(80”) هاك عاستلاو حالسلاو نئاز .اذلا لو ما دحاو

 هرج مورال يت ١ شورحلا 6 زءره نب ىرسك راسو ٠برحلل ا اسبتو ىردك نوف

 0 9 تك ايبا عرفا لتق و مارهم ىلع ةعزهلا تراصف طساوو نئادملا نيب ام 3)ةتقلف

 مهلك سانلا ةعيابو اهيف سلجف هتككامت ىلا ىرسك عجرو هزك اسعو هلاوما

 ثعبو ٠ مهبحاص ىلا مهفرصو مهترثاج نسحاو موزااب اعد الياق 4) ىده اًدلف

 ىلا اراد عفدب مدقت مث .فاطاالاو لاما نم هاطعا ام فاعيضا مورلا كلم قيروم ىلا

 ناكن م عج لقنو نيقرافايم كلذكو اهل سرفلا حاتتفا نم ةنس ةرشع عبس دعب مورلا

 نيلكيه ءانب ىماو هئئازخ ماكو مورلا نم ةفئاط هدئع فلخو ٠ سرفلا نم و) اهب

 00- دخاو ديهشلا سجرس رام مساب رخالاو مج رعرع معا ادملاب (هدحا ىراصتلل

 ها ةكرشلا علاوة كلاي اما نيسسق امهيف نق داو 5 ةكاطنا كريرطب

 نينرقلا يذل ةئاعستو نيتلس ماع ْي كلذ ناكو ساطسنا ىعا فرخناو

 ةنسلا يفو .ديدش فّصح مهب جرخ مث سانلل ريثك ءابو ضرع ةئسلا 5
 ُْ سيفا تةسككا نيئرثلا يذل ة ةناعسم رطب ةلبكإب يه 605 أه دعب يقلا يح
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 ةئش ب ةرسُع عبرا يفو. تفحرو ضرالا تازلزت هليعب مويلا 03 فو ٠راهنلا فص زاذآ

 1) آ686 نضا تسل 0 001601714 2) ةزوحاملا عوأ 2020658 0
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 3) 00ه: . : همقلف ؟6] هعقلف 4) 001١© : ًاده 5) 10216 ايع
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 يو .رضالا عاسيجو موركلاو بانعالاو راجالا قرحا ىتح ديدش رح ضرع قيروم

 اهباودو اهاها عم ةريثكندم تقرغ ىتح ديدش رطم ناك هكا رشع ةسداسلا ةنسلا

 ةعباسلا ةئسلا يفو٠ دسفيو لكاب اهلك ةنسلا ثملف طق هلثم رب ل ريثك دارج رهظ مث

 ريثك جلث عقوو ةديدش ةفحر ضرع هكلا ةرشع

 1) لقره ةنيدم ىلا مهتقراطبو مورلا ءايظع عمتجا قيرول ةئس ني رشع مات يفو .

 كلذ لبق اوناك دقو مهيلع هوكّلمي نا اودارا اقوذ هل لاي مهتقراطب نم لجر مبعمو
 -قازرا عطق سرفلا هتاحاصم دعب قيروم نال قيروم اا يرطق مييلع | وكلع نا أومْرَع

 م.يلع هكسلك نودي ري مهنا قي روم اخا 2)يرطق اوربخاف ناويدلا نم م.طقساو لئلا

 هيلعو مورلا ةقحاف ةينودقلخ ل قيروم بره مث ةينيطئطسق ىلا قوم مهنم بروف

 اهوف ميملع | وكلمو 3 ىلع ناك نمو هينبو هواتف نيقدصتملا يز يف ناةلخ

 نكي مو ٠ نينرقلا يذل ةناعستو ةرشع عبرا ةنس نينس نا (817) اقوذ كلف

 ةنيب ناكيذلا دبعلا ضن قيدوم لتق ىرسك غلب |#ءلف.كلملا تب لها ند اقوف

 اهذخاف اراد وحن ازغو مبني يذلا حياصلا لطباو مورلا نيبو
 ةنم بعشتيو حولي مظع م لث» ةبآ ءامسلا يف ترهظ اقوفل ةنماثلا ةنسلا يفو

 ىلا لوالا نيرشت ذنم كلذ تنثو ولا يف كلفلا رثكا ىلع لمتشي مدلا لثم عاعش 9
 ةريؤطابو اهب اوناك نيذلا دوبيلا نا كلذو ٍيظع ءالب تاماثلاب ضرع اهيفو ٠ ناسن

 يعس ذا كلذ ىلع مه انيبف مهعب 3) اوبرخيو ةدلب لك يف ىراصنلا لق ىلع اومزع
 كلذ اقوف غلب الف. مهتم اريثك اًماخ اواتقو مهيلع ىراصنلا يثوف ناطلسلا ىلا مهب

 ةريزؤللاو تاماشلا رئاسو ةيقذالو ةيكاطناب جارخاب مبلقثاو ىراصتلا ىلع بضغ

 اهيفو اهرلا ىلا اوعجرو نيرسنت ىلع اوذطع مث اهوحتتفاو دمآ سرفلا ازغ اهيفو 20٠٠

 (81 ةيقيرفاب 4) روغي رغ رخآلاو لقره اههدحا ناجراخل مورلا كله اقوف ىلع حيرخ

 اطيقزو لقره نب لقره ينعا امهيلا امدقتو امهباحصا نم نيلجر عم شويملاب اهجوو
 كلملا نا ىلع امهنب ادتاعتو 5) اموق التقي نا امهيمحاص ىلا امّدقَتو ررشرغ نبا

 1) طمهاناند هلئره 112هءادن2 . 2) 1.686 يرطذف [2.«.11ءامالك. 3) 0015 . : نا ىلعو

 اوب ري 4) آ.ع. 67ءومرهع !:هنعع 11 ءةوعلت 5) هجم 1عععملاتم . اقفوف 65
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 هدجوف رحملا لقره نب لقره تكرف» ٠ اقوف لتق ىلا ةينيطنطسق ىلا قباسال نوكي

 ٠ اقوذ لتقو ةندملا لخدو اطقن لقره قم ربلا يف اسطيقت واسف ادام

 ةئام عستو ني 28غو نينفا ةحتس ف رهسا 1 نيثلثو ىدحا لقره كلف

 ةللاصيل سرفلا كلم ىلا اًدفو لسرا هكلم نم ةنس لوا يفو ٠ نينرقلا يذل

 . ابها 1)ىبسو اهكري رطب اولتقف ةيكاطنا اوزغ كلم لقره نا سرفلا غلب الو

 اودتتفاذ مورلا سرفلا اؤغو اهملع ىلوتساو ةيردنكسالا ىلا دوغيرغ نب اطيقت قيس مث
 كلذ ناكو ٠ اهو>:ةفاف صم ىلا اوراص 0-0 اهو>:ةفاذ ةيماف ىلع اوفطع مم ةيكاطنا

 قرغو مورلا تمزبف 2) ساد دنع مهوب راحو مورلا عمتجاف لوالا نيرششت يف هلك
 ةيراسيق اوحتتقاو ريثك قلخ رهنلا يف مهنم ٠

 .ماهبلا دواجو فيلا سائلا لكا ىتح ديدش عوج مورلل ضرع ةن.لا هذه يفو

 ه.سا ناكو ندملا هذه ميتتفا يذلا (82 0 نابزرملا ىلا جرخ روغيرغ نب اطيقذ نا مث

 ةئسلا هذه يفو ٠ لجر فلا 3) نيرشع نيرفلا نم لتقو ةمؤهو ُهيقاف 2) ناعورسك

 ىلا كلم ذنف ةيردنكسالا كلم 2)برعلا كلم لقرهل ةعبارلا ةنسلا يفو . ريثك دارج رهظ

 عيرخ لق رحل ةسماخلا يفو ٠ نينرقلا يذل نيثلثو سهو ةئام عست برعلا كلم نا ٠

 سرفلا حئتتفا لقرفل ةنماثلا ةنسلا ىو اهوحت 3 ملشروا اوزغو ةبراسق نم سرفلا

 ةنسلا يفو ٠ اهوحتتفاو ةئنودقاخ اوزغو ةبوثلا ىلا اواصوو اهلو> امو ةيردنكسالا

 .نينرقلا يذل ةئام عستو نيثلثو ىدحا ةئس يف بيثيب برعلا كرح لقرهل ةرشاعلا
 ىرسك ا ةنسلا هذه يثو ٠ اهوحتةفف سدور سرفلا ازغ ةرشع ةسماخلا ةنسلا ىو

 ىلا هب ردح ناو أاهحتتفا ىلا ندملا عيمج يف يتلا سنانكلا م اخر دخوب نا زمره نبا ٠

 ازؤ ةنئسلا هذه يفو٠ 000 اخ كلذ نم معاهبلاو سانلا ى يلف 4)ةروخاملاو نئادملا

 سرفلا حلاص مث 3 فرصناو ًاممظع اًقاخ يسو ئرنتك 2 حتتف ا سرفلا لقره

 لقرحل ةرشع ةباسلا ةنسلا ىهو نينس ثلثب (827 كلذ دعب'

 1) 60018. : اوبس 2) 516 00

 3) 00051٠ : نورشع 4) آعمعع ةزوحاملا 5"
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 ا( ىلا لوالا نينرشت ذتن اهفوسك تقؤ:سينقلا تفسكتا تقولا اذه يف

 نكي مو قواك ريغ قصنلاو افوكم:انيع تفضت ناكو رهشا ةمقلاذ

 ريس ٠ءيشالا اهرض نم رهظي
 دعب سرفلا كلم زمره نب ىرسك لق كلملا لقرل ةرشع نماثلا ةنسلا يفو

 ندملا مع درو مورلا حلاصو هدعب هدلو داق كلم مث. ةئس نيثلثو يناع كلم نا

 نا دعب ىرسك نب دابق تام لقرهل ةرشع عساتلا ةنلا يف و٠ هوبا اهحتتفا ىلاوللا
 حيتتفا ىذلا نايزرما وهو2 )نان ربس 1]هلق مث . هدعب هنبا ريشدرا كلمو ٠ ةدحاو ةنس كلم

 قوف يتلا اراد ىلا هريغو وه اهحتف يتلا ندملا مهيلع درو مورلا حااصو ابلكح وتفلا هذه

 رعا لقره نا مث.برغملا ةيحان نم بنذملا مجنلا ءامسلا يف رهظ ةنسلا هذه 3 نيسصن

 سرفلا2 )نار5 صاو سرفلاو مورلا حلطصا 1 مورلا دلب اومحايو ضرالا اولي نامورلا

 هلوق اوامتإ ملف اًديُش ضرالا يف دسفي الو هاهاو هدلبب دحاو لكم هدالبب اوّمداب نا ميج

 نم اًريثك 2) نانرهش ذخاو تارفلا سرفلا ازغ لقرحل ةنس نيرشع مات يفو

 ىدءا ةنس يفو ٠ مادو سرفلا ءاسؤر نم ةّدع لئقو مورلا (887) شويج
 هتنبا 3)نازوب تككلف سرفلا ىلع بلغ ناك يذلا 2) نادرهُس يثوت لقرفل نيرشعو

 امان ات فلو تنام مث موولا تااصو

 - سرافو مورلا نم سائلا نم !ريثك ب هراذ برعلا ربخ رشتنا ةنسلا هذه يفو

 املخ مورلا نم برعلا لتقو كومريلاب برعلا مورلا يقل لقرحل نيرشءو نيتنثا ةئس يفو

 .نينرقلا يذل ةئام عستو نيعبراو ثاث ةنس يف كلذو هيلع كلسي ارسج راص ىتح

 سراف ضرا يف برثبب اميقم ناكو ةفادق يبا نب قيتع ركب وبا مهرمال يلوتملا ناو

 باع ىلا رخالاو سرفلا ضرا ىلا دحاو رفث ةعبرا عم قافالا ىلا شويا هجوف

 الماع ناكذ يجرس هل لاقي ةيراسقب اميقم مورلا ةقراطب نه قيرطب ناكو قشمدو
 ةفحر ةنسلا هذه يف تضرعو ٠ هباككا اولتقو هومزهو ميقاف مورلا لمق نم اهيلع

 ' برغلا ىلا قرشملا نم ددرتي لعجو ران نم دوم وهو ةبآ ءامسلا يف رهظو ةميظع

 2) 516و 212152 ناب ربش 761 ناب رهث, 18م زاب ربش 3) 1686 ناروب



 كك سرا

 نرعلا ىلا اهرلاب ناكو هيخأب لقره هحوو هرمأ هاا مث نح.تلا ىلا يلونْطلا نمو

 منع نبجف
 .برعلا ىلا (887) شويجي هجوو تاماشلا كرتو ةينيطتطسق ىلا لقره ضونف

 وك باطخلا نب رع ضمن ةنسلا هذه يفو. مه اسع او>امشساو برعلا متمزوف

 تملا ىلاو ابيلا رظنف ةنيدملا ةلخداو كري رطبلا هيلا جرخف ميلشروا ىلا لصو وماشلا

 ءاتاو قشمد ىلا راصف صخش مث. اموي نيعبرا امي امي« لزي ملو هيف ىلصف اهب يذلا

 الم ً .٠ نيطسلفو هراسنف ةئدم برعلا حتت هسا هده يفو ٠ رهسا ةنيقعو ةمس

 ٠ لتقو نينرقلا يذل ةئام عسنتو نيسمحو ثلث يف رهشا ةعبرا :)لقره نب نيطئطسق

 4) سوطسق كامو ٠ كلملا نع أمقن م رهسا ةسع 17 3)هماو لفره نب 2) ل قره كلب “١

 ةسداسلا ةنسلا يفو ٠ نينرقلا يذل ةثام عستو نيسمحو عبرا ةنس يف ةنس ني رشعو عبس

 برعلا مستقا هكلا ةعباسلا ةنسلا يفو ٠ ؟)اهوكللهو سربق برعلا حتتفا هكلم نم

 ةيلقص ما يف مورلا هلتق هكلل ةنس ني رشعو عبس ماع يفو نيفصن امهثيب سربق مورلاو ْ

 4) سوطسق ىنعا

 ءانب ىلا نافوطلا نمو ٠ ةئس 6)نيعبراو نينثثاو يتناهو يفلا نافوطلا ىلا مدآ نف 20 ظ
 نسنالا لمامت نمو ٠ ةئس 7)نيسمحو ةئاّمس سوغرا ماياو لبابب نسلالا لماتو حرصلا ٠

 ليئارسا ينب جب ورخ ىلا ميهربا دلوه هنو «ةطلقويططخلفو ةنام عبرا مهربا داوم ىلا :

 ىلا ريص٠ نم ليئارسا ينب جورخ نمو . نيئس تسو ةئام سمح رسم نم 84

 1 0 لا ىف نمو ٠ ةنس 8)نيءستو تسو ةقاف لوراش وهر كام 3 مييلع كلم نا ش

 نمو ٠ نيئس 82 ةنام ةئيدملا برعاو لككمحلا قرحاو رصنت# مهايس نا كلا /

 ىفلا نين رقلا ىذ ىلا 9) سراف كاولمو ارامل كلم ىلاو] ليثارسا يفب كلم باهذ 1

 تك 2 تيد نحر هيقرومن هوسسوم دم د تعع نيل سيكرت رس سس نر :

 1) 11عوعاأات5 (هدكاةماتمانك ةلئاند 11ةموعللا ٠ 2) 5867061601145 ءزانو .

 [ة6ع. 3) آعوهع هءاو كيني هلم الادعاتصه 2 ه) دعت (ن0ةتانا اثات 1 1

 ؟) 1 6[ال56 0 اهيكولمو 6) ©6071. : نوعبراو ناتنثاو نائمو نافلا ١

 7) ١ (221-:نوسمخو 8) (01.: نوعدتو 9) 51 25 ٍ

١ 
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 ىنام 2 مورلا كلوام كلم نا ىلا نينرقلا يذ نمو ٠ ةئس 1] نيثلثر عستو قنامو

 نمو ٠ ةئس نوناعو عبسو 3 4)برعلا كلله دنمو رهشا ةسمحو ةدس 3) نينو

 ؟|نيعيسو ثاثو يتئامو كفلا نينرقلا يذ ينس نم يهو ةناغلا هده ىلا برعلا كلاه

 اهكولمو برعلا ينس نواذ نو )٠7 رهشا ةيناثو ةنس 6) نيفلثو ةئاماث . ةنس

 ىلاعت هللا ءاش نا أيت ام دق ىلع مهنم دحاو لك كلم مكو اتكلم اتكلم 3

 0 0 ةبسو 0 يدل ةئنام ا نيملثو ثالث ةذس يف يف برعلا 0

 ةيتةوعع 57 دو اكلمو 4 0 راصف هللا دبع نب دمحم هل لاقي الجر مهملع

 ضفرو هل كيرش ال هدحو هللاب ناميالاب مهذخاف هموقو هبراقاو هلها هيأا عمتجاو

 . رس لر و 0 3 ِ (84”) رما برش دعو هناك نه ناو ةحافلا:ءدعو ا اوك ناثوالا ةداعع ١

 كلذ لبق نك ةاكزلا | اونودو ةالصلا أوممش ناو مدلاو ةجبتنلا الو رب ز اذا اولك اءالاو

 حنو مهريغو 395 نم برعلا ديدانص لتقو هبراح هنم عنتماو هضؤر نمو او ليس

 مف لقكو مهما م مهراغو برعلاب ن 0 قا الل ”ماماو ةعرطلا ممالل 2 دم

 اوعياف مهريغو 8) )ةب اصلاو سوحلاو دوهيلا ىنعا هل نيفلاخملا ممالا 0 8

 ءاسنالاب نامالاب هتملا صأو جارخلاو ةيزخلا هيلا اا ىلع نامالا هنم اوذخاو هل 6

 هللا لوسر هنا اولوشيو من 3 حسسملاب اوتمو ناو مييلع هللا لزنا امو للضرلاو

 ماعط] ةئإ-ا يف نا ركذو ٠ باسحلاو رانلاو ةّنللاو ليحتالابو ه>ورو هدمعو هتملكَو

 نم ناَعطي 1 نيعلا روح نم ءاسنو 9) لسءو نباو 1و نم راهناو حاكتو بارشرو

 1) 001. : نوثثو عسنو ناتئامو نافلا

 2) 10 ع5أ ان5ل116 20 76ع210113 كان عان5أ1 .

 3) .60:1٠ : نوناغو ناتئام 4) 168ء2ه0ا152 710عءاان؟ مورلإ كولم ذنم

 ؟) ©01:. : نوعبيسو ثلثو ناتثامو فل) و ذم ددمعذمء 1ءعوعأذن» طاغ اذه

 26 001 : نوثلثو 7) طاع طوع مه1عغ (عاظ مال5 0110 3080 551 م51(

 دانعأم» دز!1نعاأ 25 تلءعرءومل10 ممئأان0 1273 ع 330 ةعودطان دءان 11ءعلتمعر

 ١ ءهقع ب . 2 8) ©0015 . : هّماصلاو 11:6

 9) 82عع هرمه13 1م 20ءا1521170 ع7قعرعل 0عطعضأ. . . 51 شو اماعط عاع.



 5 ضلال

 ًقوخ هكذن مل امم كلذ ريغو سمخلا تاواصلاو موصلا مهيلع ضرفو ناج الو ىنا

 ليوطتلا نم
 2)هرمسا ىلع لزنو مورال سرغلا نابذرم 1) راب رمش ازغ هكسلم نم ةئس لوا يفو

 سدور ةريزج ةنسلا هذه رخآ يف اضيا حتتفاو اهيذ نم عبمج 3)ايسو لتقو اهحتتفاو

 (55 م ءالا ا لع نمره نبا ىرسكا 3م 0 هكلم نم ةيناثلا ةنسلا يلفو٠ ٠اهلها ىسون ©

 حوتفلا ةرثكب بجعلاو هيتلا نم ةلخاد يذلل هتككلمم يف 4| يتلا هنيد يف هل نيفلاخملا

 صماو ناوملا مهيلع 5) فعضاو جارتلاب مهلقثاو هناطلس نم هل طسب امو اهحتتفا يتلا

 ةينآ ع م اهنا د ذ امك هتكلمم ىلا اهماخر لمحو ةريزملاو تاماشلا سئانك مدهب

 هلع نرمفعاو: ةضقلاو سول
 نيثاثو سمحو لقرمل ةفس ةرشع عبراو هللا دبع نب دمحل ةثلاثلا ةئسلا يلو 223٠

 اهيلع لزنو سرافل ةريثك شوبج عم ةيفيطئطسقلا 1) رابرهش ازغ زمره نب ىرسسكك 20١
 يرسكق يض ةنسلا هذه يفو ٠ ليوط نامز دعب فرصناو اهيلا لصي ملو ةثيدملا ازغ مث

 بسلا ناكو ةيبوقعيلا لوب اولوقي ناب مهذحلاو ةيككلملا يأر ىلع ناكنمب اهرلا لها ىلع 2
 ناكو زمره نب ىرسكك (بسطتم ناكو نانوي هل لاقي ةيبوقعيلا نم الجر نا كلذ يف 3
 ذق قمه. ىرتك ناكو .انوتسا كاع العوق لاه اهلا هل لجرا ةبارق 1
 6) ىوشعلا هيف هوطعاو ىرسك ىلا هب اوعسف اهرلا لها هدسحف اهرلا جبارخ ةرق دّلق 2

 . نم ةريغلا هتلخد هتبارق 3 اهرلا لها عينص يربك تسلتم ىأر (لف ٠ لزع َّى

 اهرلا لهال صخرت نا بحي سيل كلملا ابا : هل لاقو موي تاذ كللاب الخف كلذ

 كلتكلم يف اوماد ام مبيلع قّيض نكحل موقلا سنب مهئاف مهنيد ىلع ماقملا يف (857)
 ةنواساريو 7)هوبتاك م مهو ِهلوق لثم هللا يف مهوقو هباحصاو لقره يأر ىلع مها نال ”

 دحاب اولاق نا مهناذف ةيروطسنلا لوب اولوقي وا ةسبوقعبلا لوب اولود ناب مهذخف

 مورلا لدم نولمع م اف مهأر ىلع اوك ناو ٠ مورلا نيبو مل د ةوادعلا ثعءقو نيلوقلا ُ

 1) 1686© زاب رهش 307684265 ٠ 2) ةرقنا

 3) 56,1566 ىنو 4) ©607:.: يذلا 50:١ 002+: :: هفعاشإل

 5 ولا 7) :001٠© هنوبتاك "6



 تلا يسهم

 '0001) لع ناكح لماع نابزوم ىلا تكي نإ او هلوق ىرسك ىجعأف ادب

 ةيدوطسنلا وا ةسيبوقعيلا لوقب اولوقي ناب اهلها ذخأبو هشويجب اهرلا يقأي ناب 'هرعأبو
 نابزرلا ىلا ىرسك باتنك ىهتتا اًدلف ٠ مبثم كلذ لقب مل نم قانعا برضي ناو

 ءادعا متنا ”: مف لاقو اهسنانك نه ةيضكف اهلها عمجف اهرلا ىلا ىلا ىت- ضن

 دحا نالا اوراتخ اف ٠ هرامخاب هءادعا نومتاكت ةاعس متناو ربك زكا ءلنغاوتيا - ه

 طقاسم يف 1) نيبأزا دحا ىلع مترص نافذ ةيدوطسن وا ةيبوقعي اوريصت نا اما نيرما

 مكتلاها عم م مكتقانعا برضا يلاذ كلذ متيبا ناو مكشياعمو مكسور

 امف 3) اورماوتف٠ مانا كلذ يف 2) مكلجاو مكلام لكو مكعاتمو كلملا باب ىلا

 دحا اوراتخا : ضعبل مهضعب لاقف (8867) .« 00 ءاليلا لواح لبق مكتب

 '0 11 421 روثلإب اودارا) بدم اًرامع وا امتحنع اًروث اوكأت نا اما. نيرما

 طقاسمد مهئاطوا زعا اوحربي الو ةيبوتعيلا موقلا راتخاف ٠ (ةبوقعملا حوبذملا رامحابو

 دعبفءايعش هل لاقي الجر مهيلع اوسأرو ةيبوقعي مولك اهرلا لها راصف مهسوؤر
 هلماع ىلا بتكو سراف ىلا اهرلا لها ردحني نا ىرسك ما تقولا اذه نم روهش

 مهردجي م اذ 5)مرواب ريصفأ قفرو ةأن وذ 4)ةريسلا نسح لماعلا ناكو كلذب اهماع

 كاملا فلق لخدي نا كل لو عفوت 275 الأوا مهد فني لعج لب ةدحاو ةعفد 4 5
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 ع
 ٠

 ردحلاو سرفلا مورلا كلم ازغ ذا كلذ يف وه انيمف ٠ مهتلز دمعي ناكو ةفأر م,يلع

 الو لقرهل دحا فقي لو يبسلا نم يتب نم اجنف اهرلا لها نم ضيع نسشش قالا

 كاماشلا ىلا عجرو 6| مسو لتقف هبراح

 تاكو دامت مود ها ترهظو سمءشلا تنسكتا هللا دع ب 00 ١| ةئسلا يلو

 (86 ) مورلا كلم لقره عياب مث تقولا اذه ىلا ةيطنطسقلا ىلع أامسقم 7)رانرهش ”

 1) 105 رن مل 7

 3 اما ةيكح 1 وأ و

 0| 2015 -.: اىرماتت 4) «ي012-:اذ

 5) ذزع : (عاكأان5 عما م1115 710ع(11 ٠

 6) 56116 ىسو 7) زاب رهش انأ 828 نك



 تضقسال كفن نضج ل#7 تي ييتتج

 هولا لوب نيس دش يي 205704 نع ني بي يي يا

 0000 5777 ا يا ماب جس ابا

 - سف

 هل اولاتف ىرسكىلا 1)رانرهشب اوعس اموق نا كلذ يف بسلا ناكو ٠ هتعاط يف لخدو

 رخفيو كلملا ىلع لوصب ناو اهلك وتفلا 2 يذلا انا : لوقيو كللملا صفد هنا

 تاي ىرسك كلم ناك امل 2) وه الول هنا معزيو سانلا رئاس ىلعو هيلع

 لاق لجر 1لراي رهش عم ناكو نايذرم 1 آ كب نا 1 كلدل ىرسك بضغف

 هدّلَقو هيلا هسأرب هيجوتلاو 1) نان رهش قئع برض يف لاشحالاب هرعأب نا 2) 0 :
 اعلا مورلا هذخا 1)نأبرهش نكسع دير قرع لا ربيراافلا 59 وزءلاو دنا كئلوا رم

 باتكلا 7-5005 سراف نم هعوجر دعب كلذو كلما 0 ىلا هوعفرو 0

 ىلع ةنماو هيلا ريصي نا أنو ) انانرهشي للا دمجتو اراك كلر

 ةنطنطسقلا 1)نابرهُش لهدف .ريخلا هب ديري ها ةملعاو همرحو هلامو 2)هرشبو 0

 لوسرلاب هاتاو نابزرم ىلا ىرسك باتك لقره هأرقاف كلملا لقره طاسب *ىطوو ٠
 ٠ بيسلا لوسرلا ةريخلاف مالا نع هلأسو ةيطاخو 1)نابرهش ٌةفرعف هيدي نيب هوماقاو
 ناسل نع ابا انك 3) قردحا مث (87”) لقرف عيا همجو ىلع مالا )نا روش هفرو لكل

 " 2 هتبزارعو هداوق عج ىلعو هب هنلع هتءارشب ه هرعاو 2)ناعيدرم ىلا هعفدو كلما

 اهتخنو [ظيغ ءائزملاو ةيزادإلا التفاف 2)ذه.لعنتنا كتل كرت تنك ناار

 وه نه حبرسلب لقره رءاو هتعاط يف اولخدو هوعيابف لقره ىلا اولخد مث م ىرسكى ع5

 لقره نا مث٠ مهبحاص ىلا اوؤرصناف مهلاني هوركم ريغ نم 1 للا مهركسع يف

 سراف تلا :نيعيراب ةةدادتفاب ةلكبدب و وقسا كلما تاقاخ لاب بنتك نتراذا زا

 اء ةئردم ةئم تفي لعحو تراماقلا لبا لفره نضبنو ا ةهحوزبو هرهاصي نا ىلع

 مهوخدو هباحصاو 1)نابرهش ربخ ىرسك غل اًملف ٠ لماع اهيلع ليو سرفلا يدبا يف
 حوتفلا نم هوا كلو ةلاعا مو حصو هتبر احا لمقا دق لقره ناو لقره ةعاط يف 0

 تاماشلا يف نيقرفتم سرفلا دونج ةمااع ناكو لءف ام ىلع مدنو برطضاو كلذ لاه

 ةري زا او رصمو تاماش || تناكوالوا الو مهدي هحاتتفا يف لقره ناكو ةريزؤااو

 4)سرفلا ةكللمم يف ةينممراو

 ٠ زاب روش انأ 28# 2( 5 60006 3) ©0011. : قرتخا رادع 5

 ٠ 1ؤنامأ  1123عع طل عا :عوو. 20 ؟عيطاتتم !ععع :عاتاتغ 1340163 )4

 م
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 و ١

 53 ضن

 سرفلا شويج ذخأب نا (87") ناهيزور هل لاقي هل ابذرم سما ىرسك نا مث
 ناك دقو لصوملا ةيحان ىلا راص ىتح نامزود ضبنف مورلا كلم لقره ءاقلل جرد

 اوناك نيرذلا سرفلا شومج ةماع لتقو تاماشلاو رصمو ةريزطاو ةينيمرا حّتف لفره

 فنلا ةئائلث ءاهز ْي لقره راصف نمرالا رثكاو مهراكا ةعبابو يحاونلا هده يف

 بتكن اجيبوذا ىلا اواصو اًءلف ٠ لجر فلا 1)نيعبرا رزخا ةيحان نم هيلا راصو لئاقم

 صخش ةينيمرا لقره حتف اًملف ٠ مهيلا ريصي نا ىلا كانه ماقملاب مهرمأب لقره ميلا

 ناكو ناء.يملا لاف هيلا ناهمزور راسو ريك الا بازلا لع لزنف ىو ىلا راق د

 2)نيسمحو فن رذئموي مهنم لتقف سرفلا ىلع ةيز زها تراص نا ىلا ديد لاتق مين

 ىرسك غلدو مهركسع لقره حابتساو ركسعلا سدر ناهمزور لتقو لجر فلا

 ىوتحاو اهلخدف لقره ىفاوو ٠ نئادملاو 3) هروحأملا نع برهف هباحصاو ناميزور لتق

 اهلها 4زابسو اهب ةفيطلا قيتاسرلا برخو اهقرحا مث اهيف اءأكلتحاو كلما نثازخ ىلع
 بلطو (88") سلا نم جرخف هبا لاقتعا يف اسوي ىرسك نب هنو ديس ناكو

 كلم ناكو ةنس نيثلثو ناك ىرسك كلم ناكو ٠ هدعب كلمو ُهلتق ةكردا اًملف هابا
 ىهو لقرف ةرشع نماقلا ةن-لاو هللا دمع نب دمحا ةعباسلا ةئسلا يف هنبا هيوريس

 . نينرتلا: ئدل.ةئايعشتو نيعيرا ةنس

 كلفلا فقو يتلا يهو 5)نيمع اهل لاب ةيرق دح يف لزن ىت> عجر لقره نا مث
 عضوم ىلاو هنلا رظنف يدوطا ىّكسملا لما دعصو حون دهع ىلع نافوطلا مايا اهيف

 رئاس ماقاو ٠ دمآ ةبحان ىلا ىضم مث ةعبرالا قافالا نه ايندلا ىلع فرشاو كلفلا

 لقره هباجاف هتطادم سمتلد لقره ىلا ادفو قىوبكم) هيو ريس هجوو ٠ كانه هتودس

 نا ىلعو مورلل ناك امت هوبا اهحتتف :ذا ةيرق وا ةئيدم لك هملا 6) ) عفدن نا ىلع ما

 سراف ىلا سرغلا نم هناطلس. يف ناك نم ميم لفره ىفش

 ناحكو ةءردنكسالاو رصم مح 7 ىفطدا ردموي ةفسالفلا نم فرعو

 1) 0071٠ : نوعبرا 2 04125 ةنولححو 3) 1آ.68عع ةزوحانا

 0 515 ىسو 2ك5) نينَع ءا معانان5 نيناك ذم :ءونممع !ل15أأ5

 0016 : مفدت 7) آععع نفطصا| 51ءمتوبرايك ه1ع»ةمللمانك .
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 ةينمطنطسقب فوسارفلا سروداثو فوسليفلا 1) سورداسرا هذيملت]|

 هيد نيب ةاشا سروذأث مدقو تاماشلاو ةريزإا ىلا ريصملا نع لقره عزا مث 3

 قاحللاو هنا اطلس نع ليحرلاب تاماشلاو ةريزإا عيمج يف نيذلا سرفلل نذأت نا هرماو

 ترف ”ةئدم اةندم لخدب لقره لمقاو هتمدقم ىلع (885 سروذأات ضبنف سرافب

 سررذأت م ىلاو ةءةيطنطسش هتكلمم ىلا داعو همجح نم غرف ىّتَح اهملع كاع

 ابنم جورتلاب اهب اوناك نيذدلا سرفلا ىعا اهرلا غلب ا6ّءلف ٠ لقره يخا

 .انناطوا نع جر الووطرتبكاو , هيوريس فرعث ام: اولاثو هيلع اوباف سرافب قاحالاو

 ارا نيعبراو فني مهامرف 5 ام مهامرو ريمخا اهيف عضو تدار || ميلع ب ا

 ةدفدلا وع 0 منماف نامالا | وملطو ه هنع اوزدعف ارث 51 مو لتقف

 ع
 سراف ىلا اوفرسدناو 3

 ىلع سرفلا اونواع مهنا كلذو اهرلاب اوناك نيذلا دوهيلا لت سروذاث صاو

 رباب هريخاف لقره ىلاف يهتم دحاو ضب: مهلتنب 2)ىدتبا اًملف ٠ ىراصتلاب رارضالا
 سروذاث ىلا بتكو كلذ ىلا لقره ُباجاف محل رظنلا لاجاو مهنع حفصلا ةلأسو

 نا مث. مهنع كلسما هسيلع باتككلا درو ًاملف» مهتلزا دمفتلاو موثع فكلاب ةرمأإ

 هذه ىلا اوعجرف ةيكلملا يأر ىلا عوجرلاب اهب نيذلا ىراصنلا ىصأف اهرلا ىلا لقره
 3) ةيبوقعيلا ىلع اوتنث مهئاف مهنم رفن الخ ةيبوقعيلا نع ةباغلا

 ةريرج ىلا اهرلا فقسا 4)ةرق يفثب سماو ةمآت ةنس اهرلاب لقره ماقاو (897)

 افّمسا ترص فيك لجرلا اهيا: 1 لاقف ليال ةءارق يخل هار هنا كلذو سرب

 ةءارقلا مّلعتو اتهنقلخداو ةريزللا هذه ىلا نالا_ضما:لمجضالا ةءارق 6 امو

 ةسنكلا روما نم كلذ ريغو ٠

 م

 أ هنا كلذو ٠ 5) نايرهش هلتقف ريشدرا هدعب كلمو ىرسكن ب هيوريس تامو
 اودو لقره مع نم اوبربف ةيزارملا نم ةعامجو 5) نارهُش لا م تام

 ريشدرا هدعب كلمو 6) هيورتش يفوت مث مهيلا ىرسك نب 6) هبورتش باتكب سرافب

 11 ! 510 ءةاانؤ..:' 2) 01 : ًادشا 13) ]وع عا1311 323 11115

 4) (رزل" 07/1 طئقالع 206 007112005. (5 زاب رهش انأ 5انلم28 6) 512, م60 هيوريس 6
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 د ا

 اكيد اا 2) ناعد رم عجو هيلا سراف شسويج عجو 1] نابرهُس ةلثقذ هبا

 نيتقرف سرفلا راصر ةريثك

 ااه تضخشت ةنالخ هماو ر صنت ا. كلملا نيطتظسق نا .اضيا انك ذ انك دقو
 كلذ اوجرخا تح مهيلع تقيضو دوهبلا تعمجف ملشرواب بيلصلا ةبشخ بلطت

 فصنلا تامحو 3) ةيمافب ةتلعجف نيفصتلا دحا تدخاف نيفصن جوي تقلا ا

 ملف ةيماقب يذلا رخآلا فصنلا ذخا اودارا مورلا كولم ناو ةينيطنطسق ىلا رخآلا
 .نآلا [ رز ىلا كانه قبو] 4) (89”) فصنلا فصن مهوطعا مهنكل اهلها معدي
 00 01 |وذسلخلاو [و)ةيماقا.] اوبرخو»:مورلا نيرفلا ازغ.6) ضشوطسي نامز يقف
 |0000 | ءدب ةكدملا هذه يف ناكف [5) نئادملا] ىلا اي اوضمو نيلصلا ةشخ
 ىلا هب ىذمو لقره هذخاف هيلا هذفناو هب ءاجف ا ة]مسقلا] ٌكلذدِب هجوب نا 1)نانرهش ٠

 يو ٠ ةناعلا هذه ىلا [ءلانه] وهو بهدلاب ه اًثعَو همفأي 11017 ؟) ةَّمْضْف] ةينيطنطسق

 نايزرم زابرهس [لدق ُغ] 9 نسنعلا 2 |[ ةسمظع ةفحر ]| تضرع ةئسلا هده

 ا 7 "1 م امانا [ىرسك ةئما ناروب ميج ركل سرفلا

 ىلا رخالاو [ و) نيطسلف ىلا دحاولا] شويج ةعبرا عمءارما ةعبرا ركبوبا هجوو
 نيطساف ىلا هب هجتو يذلا اماف ٠ برعلا ىراصن ىلا عبارلاو سرفلا ىلا ثلاثلاو رصم

 حابتساو هباحصا عبججو هلتق يجرس هل لاقي مورلا ةقراطب نم 8) قيرطب ناف
 ركب يبال ةشلاثلا ةئسلا يفو٠ برب ىلا اوءجدو اوحلفا مهناف ةثلثأا امو ٠ مهركسع

 ءابو اهيف ضرعو ضرالا (907) عزعزت اموي نيثاث نيطسلفب ةديدش ةفجر تضرع
 ةناخ عضاوم يف 6

 70 71216:راكرهش 2) 10613 وان1 511م8 01هأ105 ع5( ناشدر»

 3) 11ءلأات1 003 نزال عأ5 م25 111620501 وتمأك 10155 362934 208 ثم

 4) "1 عئكتندذ طلع ءغ 12122 12عععهغلل5 عأ همق1ئان مأ15 ع5أ٠

 5) ©لان2ع 1052 مه: عما ط عدعد :عاعئاسماند 3 ء001عع 0112م3 ذانض1, 620106 م6

 ءماهز ءءاات1ة103 50م م021112115, 01121100 56125115 20م25أ ٠ 6) 01| ه1: 1

 7) لع نياموانع !!صعمع 1ععع 0031012 م22 دان[ 12 ء0016عر م9115 ط5

 ء»>ععمأل5 . 8) ه2. اهب د رطب نا
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 ةنس ةرشع قتنثا باطالا نب رمع هدعب كلمو [ 1) برثس ركب وبا تامو ]

 .[ :)برعلا ]ةنس ةرشع ثلثو نينرقلا يذل ةثام عستو نيعبدأو [ 53) تس] ةئس يف
 اثدمو. 2) ارضي [1 1) ليخاات تف ٠ ءاقلبلا- ىلا شوي هجاو هكلم نم ةئس كد يفو

 ةريثكش ويج عم دياولا نب دلاخ [:)هجو] ةيناثلا ةئسلا يفو ٠ برأي ىلا عجرو ةديثك

 شويج [ ؛)دلاخ مزوف مورا قيرطب ] ُةيقاف دااح اماف٠ [5) اهحتفف] ءاقلبلا ىلا ًانوصحو ه
 ٠ «[ 3) 1 برعلا نم لتقف دلاخ ىلع ب اة 1 لوقو مهحابتساو مورلا

 يشر ةلاروس [1) نع هادا هشدج عم] سس م صخش لقره نا مم قشمد

 اهيلع برعلا ةباغب نقياو ماشلا

 نب دلاخ عم قشمد نم برعلا نم شدج ! !)جرخي ناب ريع سما] ةنسلا يفو
 هيشغف برعلا شوبج عم دلاخ جورخ ةمابف ةك اطناب مورلا قيرطي ناكو ديلولا ٠
 مث ٠ لتاتم فلا نيعمس يف قشهد ىلا راصو ةريثكح اشويج عمجف عزملا 1 5-5

 اهحتتفاف ماشلا ند. رئاس ازغو نامالاب اهحتتفاف قشمد ىلا فطع ادلاخ نا

 (90) نامالاب

 ةيسداقلا ىلا ] راص ىتح سدق ةرب يف راسف برثب نم صاقو يلا نب دعم صخشو
 برعلا جورخ [1)ىرسك ملع] الف. اهب ماقاف خسارف ةسمخ ىلع ةفوكلا [1) ن٠ يهو 6

 اوبداحتو] اوقتلا مث ةفوككلا ءازاب تارفلا ىلع اولزنف [مهب] هجوو ةريثك اشوبج عمج

 ىرسك ةئيدم [1) نئادملا ىلا] مهوعبت ىتح سرفلا برعلا تمزوف ةيسداقلا [1)دنع

 برادو ةلجد اة ىلع و ةشذا [2)ةيراحأ] درع فل مث ةلجد ىلع يهو

 سرفلا ىلع اوامحو مهليخ عم مهتم اع ربعف ءاملا ىلا مهسفناب برعلا تمرف [1) برعلا]

 ىلا درجدزي راسف]ك اذ ريغو كلملا نئاؤخ اوبرخو اهلو> امو [ب) ] نئادملا اود:ةذو ثومزمف " '

 هباحصا ةماع اراتقو هومزوف ناواجب هركرداف [4)] ةريثك اشويج كانه عمجف ناواح [1)

 ناسارح ىلا [1) اعرسم] بروف هومهزبف برعلا ةئيلطو دنواهش قطو درجدزي [1)بررف]

 1) طاع ءممز أنا 14 2) 502156 ىرصب 20:14 أم كلك 01110

 3) ©6001 موانع !!معمع 0ع1ع(2ع دادصأر م5221“ 31! 763

 4) 1آ0ءونمأ 0110 761 13 1 ٠ ”؟ه
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 سرغلاب برعلا عن :ص ام [1)ةغلبو ةيكاطناب] وهو مورلا دارطنا لقره 05 و

 ةذيمراو 0 ماشلاو رصم ىلا بتكو ةباكحلا [1] ةتيكرو سضغلاو] قنملا هارتعا

 - اهلسرا] ةفآ هذه نا مهفّرعو هللا ىما اومواقي الو برعلا (91) اوبراحي الا مهرمأ

 نب لمعمسا [ 1) .] نم دب ال ةناو هللا ىمال درع ال ةناو سانلا ىلا ىلاعت [ 1)هللا
 رصم ىلا صاعلا ائيا ورعو ديعس هحبوتو.[ 1) ] هرهظ نم جرخي هناو هب مهربا

 ايل ىدوي]نا ىلع امه اصف ةيردتكسالا فقسا 2) ةَرق [ 1)اههيلع لخدو] اهالخدف
 نثىلعو اهدودع [1)اوّدعتب الو ريدم ضرا]ابويج أطتال نا ىلع رانيد فلا[ 1)يقثام
 [1) ةيردنكسالا ىلع] اًقّمسا ةَرق لزي لو كلذ ىلع هادهاعف امهيلا اهلسريو لاومالا دعب

 رص* لها نم موق [1)ءاجف ].برعلا نم دحا اهلخدي مل نينس ثلث اهل ًاطباض ارصم

 برعلا ىلا اهعفديو ريدم نم لاومالا !:)عمجم هنا ىلع] ةرقب اوعسف كلا لقره ىلا

 نم [1)لقره بضغف هل بجاو] وه يذلا رصم جارح مهلا عفديو ١ 5 ] ةناو

 ناو رصم ريبدن' نم ةرق لزعب هرماو[1) لي ونام ىعدي] قيرطبب رسم ىلا هجوو كلذ
 راقت للا كرنلا [2)ءاجو] ةتنسلا رْلآ يف ناكاتلف ٠ اهلها نع بذلا [ 1) ] كلذ ىلوتي

 شوج عم (91”) رصم ىلع الزان ليونم اوثلاف [ 3| ] لاومالا نوديري ةداعلا ىلع

 مللع ملف. ةصقلا هوربخاف مهتجاحو مه 7 | نع مهأسو هيلا م هواخداو مهوذخاف مورلا

 3 تسل يلا : لاقو ناوهم مهفرصو ديدُس بضغإ م ب لاومالا نوديرب مهنا

 تبحاص لجر اناو ديعتم بهار ةنال مكتم فو لاومالا م يطع ناك يذلا فقسالا

 اوؤرصناف ناوهلاو يرخاال | يدنع مك امو يلا نم نورت يك ةعاجشو برحو حالس

 ىلا موقلا عجرف .رذنا نم رذعا دقو مكسفنا ىلع تتاالاو هيلا اودوعت الو دلملا نم

 ليوثم ع يلو رصم 3] )افاو ىح راسو صاعلا نب وري ضبنف كلذ هوراخأف ميبحاص 5 ٠

 مث. هباحصا نم يقب نم عم ةيردنكسالاب ليونم قلو هباحصا ةمئاع لتقو ةمزهف
 :ةيردتكسالاب فقسالا رق ىلا نشك ز ا لقره غلب 59 ٠ رصم ىلع برعلا ىلوتسا

 لويَقلا ىلا تعرساف لطابلا كننع يلا اوعفرو 4)اوشعلا كيف ىفوطعا (موق ناف دعب اما 2

 1) الععطو 0ع1ع(8. 2) 18 . ع . نييك مها12:ءاطخ 110م0 أ1طع]ءاقماتتت مىلق-

 هءعمو. 2 3) 5ءهءلطء ىفاو (4 5زعازم ءهل1ءعد
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 ابتدي ةةحفغفلب

 0000 ااا 110 ذة

 تا

 هللا ناو ساسنلا ىلع هنا لزاحرأ الوهن أ كيرف تركز ل مْ -

 2 2 دعوو ةريثك اكو لم هرهظ نم ججر# نا ليعمسا قالا نا

 رع اعرف ع ميعفدو (925) 5 ةارادم ىلع تردق ناذ عف دنم الو 4 3

 هيلع ميتقفاو كيدك: نذل ل١ لالا 0-1 ها عفدت نأ ترطب 1ذاو لعفاف ناهو

 « هبس لمعاو اهرما كيلا _ تطوفو رصم ىما ك1 لعفاف ه

 دقو موقلا عفد عيطتسا فيك : لاق ةرق ىلع كلما لقره باتك درو اًءلف

 راف 3 دوهجما غارفتسا عدا ال يننعكا اهملع اولوتسا دقو 5 نادك مهدنع ترص

 ور< ىلع لخدف موقلا ركسع ىلا راصو ةيردتكسالا نم 7 عب رخف ١ مالا فيك

 اش 0 ديلا ضقن برس وه نكي ل هنا هلع هلا رذتءاذ صاعلا نبا

 طرشلا ىلع هب 8 ب نايل لو كلاب ْنَع هنأر فرصو هرهت يذلا كلملا لقره نكل ٠

 ناد تيا لك لاق لاتلاعلل هبي ريغ هنا صاعلا نب ورع ةماءاف ٠ لوالا

 انسلو فيسلاب رصم انحتف نال تاأس ام نكي الف اذه عمو ةّرع لوا يف تردغ
 ةجاح ءاضق ريغب ةيردنكسالا ىلا ةرق فرصناف ٠ ءيشب اهعدن

 ةديبع ابا هناكم دّلقو تاماشلا نع ديلولا نب دلاخ لزع باطخا نب رمت نا مث

 لقرهل ني رمشعو تسو برعلل ةرشع سمح ةئس يف كلذو حا رطا نبا

 سوينورغس هءلا جبرخف 292 اهب لزتف نيطسلف ىلا تح برش نع رع صخششو

 ع ءالعافننتلندلف ثذم عيجو سدقملا تيبل نامالا هنم ذخاو ملشروا كريرطب

 ملشرواب هاندجو يدوب. نم ةمذلا تئرب : لجسلا يف ناكو الجس هل لجسأو نامالا
 رغ ليك . هلامو 1)هرشيو هرعد يف |ةبوقعلا هب تّلح دقق هاندجو نف اذه انموي نم

 نا صاف ةاعك دؤاخ :نبيعملبلس ناك ىذلا مظعالا تلا لخدو ان ىلصف مب !ثوواا"

 ناكو د و سال كري رطيلا َىَأَرَو نوعلسلا هش ىلدي انتماح 0 لعجي

 . ةلخ يل لمفا : رمع هل لاف كريرطبلا جاو هيلع ىلاف ا نا ُهلَأسف قوص

 اهسدلال 98 ينتنج ىث جلا بايثلا هذه 2)يىلرعو اهلّشْغ نم ىلا اهعفداف هذه يلاث 6

 اهعفدق رمع باث يا كلذ 5 ما رعرلا ل 5 :عابلا اهدراو يبيت لمعت نا ىلا

 انرز 4 1) 516 625 22 6011 : يلرعأو
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 2 لربح

5 ٠. 

 د ا 35 د

 نع صخش رمح نا مث.ةبايث هيلع درو اهسيلف اهب هانا اهم غرف ملف لاّسغ ىلا
 دايع ةدمع وبا هجاوو ماشلا ىلا اًفاضم رصم ةديبع ابا دّلقو برثي ىلا عجرو ملشروا

 اهلك اهحتفو نامالا مجهاطعار اهلك ةيروس ندم يف لوحي ريثك ,شدج يف 1)مناغ نبا

 :ةولطاص نا دع نامالا مهاطعاو (98 7 اهلك امدم حتتفاف ةريزطا ىلا داع مث

 تارفلا برعلا نم دحا ربعي ال نا ىلع راند فلا ةثام ةنس لكيف هملا اومن نا ىلع

 1]غاغ نب دابع ىلا ةريزملا لها لمحو .امئاق طرشلا اذ. ءافولا ماد ام هوجولا نم هجوب

 كلم لقره لماع ناك يذلا قيرطبلا ساوب دي ىلع كلذ ناكو ةدحاو ةئس جارخ

 هانثو اهنع سلوب لزعف هجتو ربا اذه مورلا كلم لقره غلب املف ٠ ةريزا ىلع مورلا

 مورلا ةقراطب دحا سوميلطب هل لاه الحر ةريزؤالا دّلقو ةشرفا ىلا

 ابا رمع لزع مم اهعرازمو اهقتاسر 2 ناك نم 2]) ىسو ةمكاطنا برعلا حتف مث

 ةسدالا ةئسلا يف كلذو نيفس يلإ نب ةبوعم ةناكم دلقو تاماشلا نع ةديبع

 اهرلا دصقو تارغلا 1)دامع ربعو ٠ لقرهل ني رشعو عستو برعلل ةرشع ناك يهو 0

 اهلها هيلا جر اهيلا راص املف ةيناثلا ةنسلا يف هيلع هوقفاو ام اواجي مل مهنا كلذو

 جرخاف اهرلا ]داع لخدو مهةررطبو ميلماع 3) سوالوطالو مه ةاقفا راسو

 مايا يف رانيد فلا ةئام اهنم جرختسا مث ٠ مورلا ىلا ةفرصو اهنع 3) سوالوطا

 (93 :) لئالق

 ندم رئاس عم نامالاب تحتف )نكي مل اهنال 4)نروم ىلا لأ اهنع صخشو
 تاداّرعلا امملع بصنق بضغف ههجو يف اهب اوناكنيذلا مورلا ماق اهافاو اًملف ٠ ةريزطلا

 ةريزاا ندم 1 )دابع حشفو اهف نيدلا مورلا لثقو اهحتف ىتح مهو وه اهم لْزَي و

 "قفا لع هلاع تترو ام نيذلا مورأا لتقو فيسلاب !اهحتتف هناف اراد ريغ نامالاب

 هلامع ىلا بتتك رمع نا مث. ةيروسب وهو نيفس يلا نب ةب وعم ىلا عجرو املك ة ري زملا

 1) 0ءهأ 01 2مائ0 و5 مغ نب ضاع

 2) (ن01. :اوسو 3) 516 65

 4) ذزع (ءلكدذر 10116 «ععملان3 نارح 7ع] اراد انأ

 ا صك د 5
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 100 لإ ل ف والا )710000111 6 057 نينوي 1: هيحص كل قضم

 ا ا

 ء جارملا طّسقو نيواودلا تءضوف ٠ هناطاس نم عضوم لك ىلع جارخلا طيسقتب
 يفوتو ٠ تاقدصلاو يللاوا ذخاو ةيرق ةيرقو ةنيدم ةنيدمو ةروك ةروكو ةدلب ةدلب
 عسنل دحلا موي يل هتافو تناكو ةئس نيثلذتو ىدحا كلم نا دعب مورلا كلم لقره

 عست ةنس يهو نينرقلا يذل ةئام عستو نيسمحو نيتنثا ةنس 1) طابسا نم نولخ

 وانعل عبس ةئسو برعلل ري

 كامو ٠ هيبا ءاسن ضعب ةتاتقو روش ةعبرا هدعب 2)لقره نب نيطنطسق كلمو

 لتقو نيطسلف ةئيدم هن راسق ةيوعم “6 ةكيلا عينه ُْ و٠ رهسا ةمنع لقره نب 3)لقره

 وعلق مهيلع لقره نب لقره كيلمتب مورلا مت أتف .(94) يعور )فلا ةعبس اهنم
 نيسمحو عبرا 0 ُْف ةدنم نب رشعو 6 )عبس 5 )ل قره نب نيطئطسق نب سوطسق كلمو

 ةئيردم برعلا از باطلا نب رمعا ةرشاعلا ةنسلا يفو ٠ نينرقلا يدل ةئام عستو م

 بيوتا ريع ةزشع يداحلا ةئسلا يو ٠ اريك اببنبا اهنم 7)ىسو اهو>:فو ةيقامق

 ريع 8| رجع يلايب هلا ةئسلا يلو ٠ .زخالا نيررشت نم موي 1 ةعملطا موي علا

 يلصي معاق وهو هدصر لزي و ةواول يللا فرعي ”لجر و)ارع دصق باطلا نبا

 ةنس ةرشع ىتنثا كلم نا دعب تامو هلت 10) باحون ةدع هاحوب] عكر اًءلف

 يذل ةذام عسلو نسعد ْناُع ْي ة هس ةرشع ىدحأ نائع 0 نوع كلامو انرإ م

 مورلا قيرطب 1 2) روع رغ ىدع ةثجإا هده ىو ٠ 1 سوطسقأ ةييمازا يثو نينرعلا

 هباحصاو بو مورلا قيرطب لب ودع اهفو ةيردنكسالا برعلا تزغو ةيشرفأب ناك

 اوماغو اهروس اومدهو هردتكسالا برعلا حتنقاو مورأا لف اوراصو رحبلا ا وكدو

 هله ْي ةيشرفا كنرعلاو تزغ 2 ٠ امرق |او ةردنكسالا ناب مف لح اوسلا لغو #4 ابيلغ

 1) 60هأ(105 طايش 2) 11:6. 201151 11:14: 111 11105 6 1

 3) 872 هماذالع 11 5ءاد 1123 ع1غ0585. ١00) الا

 ؟١ 5ءان (نومءاهتنك 1 6) 092 + انس 7) .0م::* :اوضر
 8) 0001+ . : ةرشع ةْيناثلا 9) (ي0188: 0 10) 5أء, 116

 5 2-2-2 ع :
 50 مذعز9أ 2010101: تائحو ةدع هاجو 1! ه1 اءاذاطالع 6011/0011 .٠

 آ11) 0011510115 املأ 1 ٠

 12) 0769071115 ء>22ءاطه نماتت ع5 ل1186 .

 هج
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 (94) مورلاب روغيرغ قلحو هباحصا اولتقو هومزبف مورلا قيرطب روغيرغ اهب اوقلو ةئسلا
 عورزلا تدسفاو ةريثك اراجحشا تعلتف ةديدس حير تضضرع اهيفو ٠ كلملا حلاصو

 ةريثك عماوص تمدهو موركلاو

 ةعم ناكو اهحتتفاف سربق ىلا راصو رحبلا ةبوعم تكل نمد ةثلاثلا ةنسلا يفو

 اقل اب ةفيطلا رئازللا نمو اهنم 1) اسف الاوماو احالس ةءولمم ةنيفس ةئاعمسو فلا
 2)دورا ىلع لزنو ة ةيدوس ىلا عجرف ؛ هيلا ةهجوتم مورلا شودج نا هغلب م٠ سانلا نم

 ةريولحا نع لابتإلا مهأسو اموت هل لاب افّمسا ذفناف اهيلا لصي ملف هلك دهللا دهجو

 اونذأب ملو ءوسح مهدنع فقسالا لصح اًءلف ٠ برعلا اهلزنتل مورلا ىلا فارصنالاو
 ناك نال قشمد ىلا عجر ةب وعم نا مث ٠ هتلاسر ىلا اوتفتلا الو ةيوعم ىلا - 1

 م لخدو ٠ 0 اذه دفن اللف ٠ ٠ رحملا بركب ناك ضيا هنالو ءاتش هلا لخدم ٠

 ميلع قدضو اهملع لزتف ىلوالا نم رثكأو مظعا شومح يف 2)دورا ة ةريزج ىلا : كس

 نامالا اوبلط مهتأظا يتلا كاسهلاو اهيف مه يق علا ةدشلا 2) دورلا لها ىأر اًملف 5

 نب ةيوعم مهل 3)افواو ( 95 ) اوُواَش ثيح اوئكسيو ةيروس ىلا اوجرخي نا ىلع
 راثلا هيف حرطو مدهف اهروس مدهب ةبوعم ما اوجرخ اًملف اهم اوجرخو نايفس يلا

 قركتحاف

 ل بلط ْ ةريثك شودح يف هنبأ دمعس نافع نب نمثع هحو ةنسلا هذه يفو

 ناتس نع بره ةيلط ف دبعس مود هغلب اًملف ٠ ناتسحسب دئموب ناكو سرفلا كلم

 اهماع هلع بترو نامالاب ناسارخ ندم ةم ا كمعس حتفو ٠ نيتلس ا ماقاو فرع ىلا

 لها ينعا اباها ةلسي نا يشخ هب درجدزي سحا ايلف متم درجدزيو ورم غلب ىتح

 تبحاص مهاعو ةندملا باس رون ىلع تناك احر يف رك رتدساو الليل اهنع ججرخف ةئيدملا '*

>": 

 درجدزي وهو ىرسك حبات دحاو ورم ديعس حتتفاو دمعس ىلا هلمحو هسأر خدشف احرلا

 كانه وهف مارا تيبلا يف جاتلا عضوف نافع نب نمثع دمتو هببا ىلا امهامحو هسارو

 ةئسلل هده ل

 1) 501106 ىبسف 2) 5عان داورا 472015 105112 ططمعمأ 2 .

 3) 52156 ىفواو ع6 >جءآأان5 ىفوو

 )11000 --1زازازازازا111117 1



 077-00 ز ز ]ز] ]1 ]1 ااا ذم 00111 ص000 59

 اك ل 7

 نلوسرلاو ومصمم تلك حاصلا ةلئس ةبوعم ىلا الر مورلا كلم سوطسق هحوو

 هدنع فا2 نا ىلع كلذ 1 هنوعم باجاف مورلا ن دع ُْ 5 ناك يذلا نيوتن

 ةعاط ةييمرأ لها عاخ نمشعا ةعبارلا ةنسلا يلو .(5 7 نئاهر هيب لها ن 0001

 ةقراطب نم قيرطب مباماع ناكو نيملسللا ةعاط يف اوراصو مورلا كلم 1) سوطسق
 نا 13)سوطسق غلب اًملف ةنيهر هنباب هيلا هجوو ةبوعم بتاكو 2)نءناحس هل لاقي مورلا ©

 وهو ةيقودامق هب راسق ىلا راضو مورلا سوح يف قي اوعطو اوصع دق ةينيمرا لها

 لوخد يف هل ادسف هشحراو اهربخ هب لصت ا ذا هريسم يف وه انيبف ةينيمرا ديري

 ٍ )) اهنم ًاسيؤوم اهنع عجرف ةينيمرا
 حلاصلما 38 اومثدو اهوذخاف ب) سودر ةريزح ىلا شوج هحو هب وعم نا 3

 نيئسو ةئاثلث 6) ىلع ءاهز هيلع نإ د 5) مص اهيف ناكو برعلل ةرظنم اهولءعحو ٠١

 .[ضمضمحلا] يف ُهتَقلاو اهنم برعلا ةتجرخاف اًعارذ نيسمخ ةلوط ناكذ بصن ذم ماع
 اهحتتفاو ريثك شيج عم ةينيمرا د املا لخد اهيفو نمثعا ةدماثلا ةنسلا يف كلذو

 اتا نافع نب نيخع جح اهيفو هيف اوناك نيذلا مورلا عم .ج لتقو

 نال مجعلا ينس 3 هم الدرع ينس نا ائباتك 1 م 7) ملعت نا بجي

 كاب وكت محلا ينس نم (96) ةئس نيثلثو نيتلثا 1 00 اال اهب

 ةنسلا هذه ىلعاو كلذ ماكحا 8) عدا ثمل ىلإ الابر ينس نم ةئس نيثاثو

 باسكلا عم باسسحلا 2 1-7 مظنني برعلا ينس ىلع اهديزاو هيلع ىه ام ىلع 5 ةدئازلا

 56 كلم لبق م ديلا

 ةعدتنلا يف .رحببلا ف .ةيينيطتطرسقلا .دصقلا دعتسا نايتس هتان ظل و
 دعاو مورلا كلم سوطسقل ةرشع ثاثو برعلل نيشلثلاو ةعبارلاو نمشعل ةعساتلا ' ١"

 آ1) (260111101:5 ٠ 2) 5ع [ءالأانو و 0622م1 10121 ع5 ععزعطلغ اننلع 0

0 

 قممصعمأم دعممول و ءا. '!1'هنعمعطت 2ع: ظةء1مذ76 مهافأأ و116 ءأ 7هاذوأءالعمع 42 ]' 4-

 11161116 و م. 6 3) 1510 عدد ل1 كأنك (2ممو[301ع12 2 م10م03160 0651611155عر

 ؟«هعومأع موه عام ظل ععوعو 111 5ةعطلضموط . 4) 15204105 سودور 5

 1051013 ٠ ؟) ثكوعاأتت 0ع (2010556 ٠ 6) ىلع :علات208[, 1016 (ءائأاتل5 8

 (6ع5ع69864 فلا و 2.6 . 3.06 7) (01 ٠ : ملعب 8) 51:
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 ٠ ميظع اًرما حالسلا نم لمحو رحبلا لحاس ىلع سابارط ةنيدمب ةريثك نفس 10

 هل لاقي لجرا ناوخا سابارطب ناكو.٠وزغلا ىلع 1) مزعو هب تقسوأ الف
 اتاف ةّيمملاو ةريغلا امتذخا ةبوعم هدعا ام ارظن الف برعلا ةمدخ يف اناكو رطقب
 [ 2) ] هواتقف ةشدملا لماع ىلع اويثوف مورلا نه هن نم رئاس اجرخاو هاحتفف نجسلا

 ىلا ةريثكح اًثويج زهج كاذ ةبوعم غلب اًدلف ٠ مورلاب اوقلسو رحبلا اوركرو ةدعلاو

 نم 3)ىسو ةيطلم باب ُْى 1 5 ىلا اوغابو ةيطامو ةمطنزب دالب او>تةتفاف مورلا

 لحدو ريبك شدج يف دوعلا وبا هل لاش (96) الجر هحاوو سفن فلا ةئام اهلها

 رق نسولعسق هللا ضبن مث . اريثك اًداسف دسفاف ةيقين لحاس ىلع يتلا ةيقينرب ىلا

 ناعمحلا ىّتتلا اًملف اوبداحتو اوقتلاذ ةريثك نفس عم رحبلا يف هاخا توقاب هجوو مورلا

 قلخ مورلا نم لتق نا دعب صاختو قرغي نا سوطسق داكو مورلا ىلع ةمزهلا تناك
 ةيلاقصب سوطسق قلحو ةريمك ةملغب برعلا عجرو مد رحبلا راص ٌٌقح مظع 0-6

 711 ناطع نأ نع ىلا قارعلا لدهاو: صنم لها راش ةئرسلا هذه يفو
 هللا دبع نانلاب عي اهيفو ٠ ةدعقلا يذ نم تيقب ةليل ةرشع دخال ةعملا موب هولتقو

 ىلع 4)اوعجأو رخآلا عيبر رهش يف ةكم ىلا ريبزلاو ةحلط جرخ اهيفو سابعلا نبا
 ةرصميلا ىلا ريسملا

 ىلع ةَعَلْخَو [؟ )دهإ ىلع ذخاو مهدي ري ةئيدملا نم للاط يللا نب يلع مجرخو

 اوقتلاف يفزاملا نسح ابا ةئدملا ىلوو هب قاحناب هرمأب هيلا 6 ةفششح نب لبس ةئدملا

 م طا يدم 0 "هل ركسعلا يف ىلع ىدأن مث 6)ةرصصبلا ىلع م ءاع رهظو اولتتفاف

 راس مث اموي رع ةد سمح ةرصبلاب ىلع ماقاو ٠ نما وهف هباب قلغا ع نمو حيرج ىلع

 ١ 7] دمعس نإ ساق لوو سايعلا نب هللا كيع ةرصبملا ىلع فّلخو ة 3 وكلا ىلا 097 3

 نب ور#و ةيوعم راسو اهنع ةفرص ّىح هناوعم هيلع لاخجاو اهطمضو أهم ماق او رصم

 ٠ مزع ةأدع مصزان20أ178 مة 1ءانأ3 : . 0077 )1

 2) 10عواتمأا 15183 6 3) 5زع 10 5108عا1121

 4) 011. : اعمحأو 5) ةنعازم 00016.

 6) 1148 1عر,أ ه00عا : 1هيع ةرصبلاب ام 7) 12112 ذهس نبا
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 'ءاجرخا ىتح هاعدخف اهايا هدأق دق يلع ناكو رصمب وهو ةفيذح نب دمحم ىلا صاعلا

 تاقينجنلا هياع ابصنو هيلا اليقاف تاصلا نب مكتحلا رصمي يلع فاخو ٠ شيرعلا ىلا

 !) دعس نب سدق ىلع ثعب كلذ دعبو . هولتقُف هباحدا نم نيثلث يف امههلا جرخ ىتح
 [2)ىلا ] ةفزمم نان ترملل :نيمبزاو :ىدحنأا ةس قيل ىلع ا نب نللما ميار وارق

 [ 3) ]ةيحان داوسلا ضرا نم نكسمم ايقتلاف ىلع نب نسا هملا [ ءاجف ] قارعلا ه

 نسانلا ةنيابال اب [ تظشواو) ]1:ةياوطم لشوو دووشو طورشو نزاع اللا ١
 7 3) ]هئاضق ىلع دبع نب ةلاضف ةيوعم رقاو 7 اشلا 3)] ةفوككلا ىلع فاختتساو
 ال موق ةفوكلا| لها 3) 1 كه لا اا هل لمثف ةنيدملا ىلا يلع نبا

 ء يشل نودعاصب الو هيَس يف : هل عفت ار[ و يبا ىثل دقو دحا م قش

 ذلقتو هل وغم[ سلج] 299759 كالا ىقوتسشا“ اًملف | "ناشي يلا نب ةيتعا[: )انك

 ةيذم نإ ريع الكاع ناك نا ده اهلك كياقلا ىلع ىلوتساو قشمد ىلا بري نم

 برعلل نيعبراو ىدحاو نيثرقلا يذل ةنام عسن و [نيعبسو] نيتنثا ةنس يف كلذو

 مورلا كلم سوطسقل ةرشع عستو

 هلالض ىلع ممل اخ نم ناو نيملسملا رئاس | 4١ دازإ نم رامعو ةيروركا تربظو

 لها قرشملا لها ىلع مدق ةبوعل كلملا ؟)ىلوتسا الو .4) مهريغ نم كلملاب قحا مهناو ١

 ةوزغ تناك ةنماثلا ةنسلا يفو ١ [4) اتاك ] كئلوا ةمصانمو هل برغملا لها ةعاطل برغللا

 نب رشب وزالا سحاص ناكو ةميظع ةميزه مورلا تمره اسهنفو :٠ ةيئيمرا نم نآللا
 ةيبس لوا يهو [3) ] نوماسملا حابتساو 6) ابسو ةقراطبلا نم ةدع لتقف [ ةاطرا ]

 ةعم رعاو زكيلا[ "57/1 ٍدثموي وهو ناورم نب [ 3) ] ىلع ةب وعم لمعتساو اهومس

 ءاضقلا ىلع لعجو [ 3) ]ىلو اهيفو .ةاطرا نب رش لاقبو [ 7)] عيج ىلع"
 0 (985 ١ 801 قالا قم رعت راس . اهيفو مندور“ 0 نب هللا درع

 ٠ 1 13)عءواتالا )3 13 106656 )2 ©7106 )1

 دأذع 00©2عاكر 3[ 5605115 172089 1 ؟) 516 ؤ 1076م 1عععملت123 ىوتسا )4

 ىسو 7) 10عوانلأ 56م1 56156 )6

 8) 10ءونصغ كنعد 0112 1 "6
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 داوسب يجراخلا 2)الل وبا [ لتقو] بلطلا دبع نب سابعلا نب هلل ادبع ينبا [) مقو
 سانلاب نايفس نب ةبتع جح اهيفو . ةفوكلا

 اهب ىبسو ةبناث ةعفد مورلل ةاطرا نب رشب ةوزغ تناك ةب وع ةثلاثلا ةئسلا يفو

 مكلا نب ناورم ىلا ةيوعم بتكح اهيفو ٠ ةينيطنطسق اوغاب ىتح مورا تمزهو
 صاقو [يلا نب دعس] تام اهضو هب ماقو مسوملا رضحف قياسا 3) جلا 2-3

 نيس عبرا باطخلا [ نب رمت مايا] يف رصم ىلع لمت دق ناكو رطفلا موي رص
 ةيوعم ىَلوف فصنو نيتلسو [ 4) ] رهشا ةرشعو نينس ثالث نمثع ةفالخ يفو
 مداخلا هب ىصاف 6) ةنع (100' - 987 [ 5) ] نب ورع نب هللا دع هنا

 ةمقن هذه : اييلع نركب ناو ةانق سأر ىلع امهةيلعتب ىصاو 7) هنأيصخ تعزف

 لوسرب مدانحا عنص ام سوطمسق غلب اًملف يجراخلا روباس لوسرا كللمل مداخ 6) اردنا
 8) سوممت هل لاش اًميرطب هح و هتنوعل هب وعم دنع نم ةجراخ شويا و يجراخلا

 هلع شيلا دورو زوباسب لصت اف 8) انيدواب روباسو روياس ةب راح مورلا شومج ف

 0 0 رخل عب تادوهف «برحلل هنف ضوريل موي لك جري ل
 عقوف ةنيدلا بايب ةسأر تكصف هب تلمحو تنثوف طوسلاب باد عَن ةنسدملا ُك

 تامو مايا لتعا مث [ًيشنم] ٠١
 لوم مهل ةيطام ىلا اولصو ايكلفنوابن تلا هيك امو هاو هن وعم ناك دقو

 اورغبل ةرب اب هيلا هجون نا ُكأسو كلذ وعفا ىلا شكو ةرطلع 9]ماقاف .روباس

 ديزي ضهنف ٠ ركسملاب قحليو برعلا شويج ةعم ذخَأب نا ديزي ةنبا ةي وعم صاف ٠ مورلا
 عاتمو ريثك ء يش عم اوجرخو اهيف اولمعف ةينود.ةاخ ىلا اولصوف [ 50)] اوعمشجاو هيلا

 1) ذزع و 20غ مق ٍء 2) . 501566 ىلل 3( ع : جحلا 0

 4) الناتو 7ع 061269 5ات0أ . 5) 10و10 ءععومأت؟ طلع ةءماعمم [[062ع
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 اهلك ر امت ءالا تضافو تا رفلاو 3 كابو ةلجد يف ريك دم هسا درع ف ضرعو

 اهروس ماهو ةشدملا 0 يح ضاق اهرلا ربت 5 ةريثك غيطاوم (101) تدهر

 ةراصحت ال باودو اريثك ا قرغو

 .ةمأ اًمصلا وزغ نم هعوجر دعب مورلا كلم سوطسق لتق ةب وعل ةعساكلا ةعنلا يو

 نم كلملا لقن هنا هلوزن يف بسلاو ٠ اهلزن ناكو ةيلقصب ماما لخد هنا كلذو *

 هل مهضغبل هب ساسنلا بتي نا فاخ هلال هاخا لثق ثيح ةيمور ىلا ةّينيطئنطسق

 ةريزج يهو ةيلقص لزؤنو ةكاطلا ١" ع 2و ةيمور ىلا لقتناو هبخا هلتق ساسب

 لها 1 ه نذأ ملف هلل ف ُْ كنف و هسومجو مداوت عم يك ديددوبلا للا

 نم اوجرخي نا انكولا نذآن سلو انكولم ءالئوه :اولاقو هيلا جورتلا يف ةنيطنطسق

 م انممطخ [ 1 برضف الطس همدخ ضعب ذا ماما سوطسق لخد اًملذ ٠ ندنع

 ىلع ردق مل نوباصلاو يمطخلا نم ءاشغ 2) تلتما املف هسأر ىلع ةلعجو نوباص عم

 : ا[رارع مام لا نم رخو ردابو هلتمو ل برضف لطسلا مداخلا لزاما اممحتف

 و تّقولا زاجو م,سوأج لاط الف ٠ كلما 0 نورظتني مدخلا ثملو ٠ دءا هب ردي

 كلم نا دعب تامو نيموي شاعو هوجررخاف هيلع امشغم هودجوف مالا اولخد جرخي

 ةنممرا نم ةساج 4] يربرب مهيلع او - مورلا عم :>| مث ةئس 3) نورشعو عست اف

 هبا توم هنبا ؟)نيطئطسقب كا ةلفش سأرد ةدحن اذ امككح ناكو 1010

 نيدلا ىلع ضبقو ةقنع برضف 4( يربرب دحتاو اياز دك ةيلقص ىلا راسو رحبأ تك

 ن* مهنمو ةسح نم م,نمو هلق نم ملف مييلع هراغ كماءو هبا لثق 8 امرشا

 ىدحا ةئس يف ةنس ةرشع تس ةتوخاو نيطنطسق كلف ٠ ةينيطنطسق ىلا عجرو ا

 برعلا تزغ ةنسلا هذه يفو ٠ برعلل نيسمح ةنس يفو نينرقلا يذل ةئام عستو نيناكو ٠٠

 : رع : 0 2

 1) 01 ىدهحت 2) 50156 ت االتما 73) فه نت نيو ا

 4) 00075. : ايرب رب . [1ندع 260 الانا1 706301 كلان عأم؟عو 1[ و 10[ ةءكأ مؤأ+

 310801160515 يرب رب 750 يزي زم ؟) 1116 ءوأ (001:تأ مرر 11015 20عومهمأتتك ؤ

 لناتأو 206عم18 (ر0همو(ةمأتد هعععر اص 51كلتفمم ةممامأتأا م26150ا06 ؟ماا011 5
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 ديدُس درب ثدحو ريثك جا طقس اهميو ٠ سفن فلا ةئام اهئم !] ىسو ة.ةرفاب مورلا

 نب رشب 2)ىزغ ةب وما ةرشع يلاثلا ةئسلا يفو ٠ ُحاهملاو سانلا نم ريثك قلخ تامو

 سوق رهظ ةيوما ةرششع ةثلاثلا ةنسلا يفو .اًريثك ايس ةعم جرخاو لتقف مورلا ز)اطرا
 دق ةماقلا نع ريثك لاقو عزفلاو فوأا سائلا 4) اًثغف المك باحسلا يف حزق

 اهتفو رضح
 ْ نيعاوطلا سانلاب ثدح اهيفو ) امسو لتقف مورلا ازغو ةريثك نفس ةيواعم ذختاو

 70 اورلصو رحبلا يف مورلا برعلا تزغ ةب وما ةرشع عبارلا ةنسلا يفو ٠ نيطسلفو رصبب
 فلا 7)نوثلث برعلا نم مورلا لتقو مهوتلف ةقراطب 6) ثلث ميلا جرف ةيقول ىلا

 ىتلاف ةئيفس يف مورلا ضعب مهةل هوطسوت اًءدلف . رحبلا بكر مبنم يتب نمد لجر
 هذه يف ةبلغلاو رفظلاب مورلا تزافو اباك تقرتحاف .(1025) برعلا نذس يف 8)رانلا

 "0 و راقلا رثك ةئسلا هذه يفو : ةداع مهل تراصو رانلا جرخا نم لَّوا مهو ةنسلا

 ديدس عوج اهيف ثدح ىّتح
 اونا ىتح رحبلا يف اهيف اوابقاو نفسلا مورلا بكر ةب وعمل ةرشع عباسلا ةنسلا يفو

 ناكو هيلا اوواف نانمل لبج ىلع اولوتساو نفسلا نم اوجرخ مث اديصو روص لحاس

 ىلا ليلملا لبطلا نم اورشتناو نائبل لب ىلع اولوتساف 9) ةقئارفلا مهتومسي سانلا

 ةنسلا هذه يفو ءوزغلا نع برعلا اواغشيل مهسد نيطئطسق نا كلذو دوسالا لسجلا

 طةسو نانطق اهل لاقي جورس ىرق نم ةبرق تفسخلاو ناسنن يف ةنجر تضرع

 هب وعم صماو ٠ ةريثك عضاوم اهم دسفو اهرلاب كلذ لثم ثدحو اهتوسب ةماعو اهروس

 يف اهيزن هنا كلذ يف سبسلا ناكو ءاهرلا ستاك نم طقس ام ةداعاو اهدبدجتب

 بلاط يلا نب يلع ةبراحم هزايتجا تقو
 ةدسس مشايس-بل سيميسسسل سل سس مس مع مم مس ممل سس دس لم سل وه

 1) (0011.:اويسو 2) 5ء215ع ازغ 3) 00:1. : ةاطرا

 زا ©6م11 - : ئثعف 5) 562156 ىسو 6) ب0: . : ةثأث

 7) 01. : نيثلث 5) ثوان 0ع 1عمع نآ1ع11 700311 9722614111 3

 تنوهلاتمتعم 5ربعم زمكعمأ م. 2 و) دزع غعذد5 رز طأ داندأغ 113603112, ل005 5

 70252014 ةمحا رحب كع امادع نست هأ-الامعات أ 17 : 826 كغ
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 ةنس ني رشع اًريما بلم ناكو ةنس نيرشع كلم نا دعب يفوت ةبوعم نا مث

 هنا عستو نيعستو ىدحا ةئس رابا نم ثول يي 1 ةيلجلالا موب هتافو تناكو ىرخا

 ةسهعو نيس كلك 1) كش :ةناوعما نب كنز كلمو ٠ قشمدب هونفدف نينرثلا يذل

 د رهش

 ةيايطنطستب ةنقاسالا نم ةعاج عمتجا هكحلم نم ةنس لرا يفو (102') 0
 . سداسلا عسمجلا ةمثن اذه ًافتسا نونقو ةعستو ةئام مهتدعو نيطنطق ىماب
 امدسا نيرشعو ةئام يأر 5 هنأر قافت اب تك دق ةيمور يحاص نوثاغا ناكو

 2) نييمسملا للملا رئاس نود طقف ةيككلملا اهلبق نيناوق اوعضوو عملا رضحي م نم
 ةقراطب هل صو هب وه درفناو كلملا نع هتوخا لزع نيطتطسق نا مث ىراصنلاب

 ا لن ةناف نوال هل لاش مينم دحاو قيرطب ىوس مهاضرا هنال كلذ يف مورلا 1

 اذه لوط انيلع اوكلم دق موق انتو هنا : لاقو هب يضر الو كلذ يف هل

 جرب رد لي هتوخحا لام ناو هالجرو هاديو هناسأ عطقي نا نيطئطسق صاف ٠ نامزلا

 : رحبلا رثازج نم
 رهظ ديزي توم لبق باذككلا راتخا ناك دقو:تام ةيوعم نب ديزي نا مث

 غلاب نبا هل نكي ملو ديزي ورافوت اًملف ةريثك ًاعوج ج عمجو ةوبنثلا 4إ) اءداو ةفوككلاب
 قارعلاو برثبب اوناك نذلا كّلف ا 3 "ترتر تفرك ةنتفلا تءقو هناكم كاع

 اوناك نيذلا تنثو 6] تاماشلاو ةريزطاب اوناكحص نيذلاو] ريب زلا نب هللا دبع مهيلع
 نا مث. مهل ءاعدلاو ةيواعم لآل مهتيبصع ىلع (108) ني_طسلفو تاماشلا
 نب هللا دبع هع تراحم هلا روظاو قشمحد لاو ةزلثك اكول عمج سبق نب كاّكضلا

 ىلع يوتحي دحاو 0 داو - ْنب هللا دمعأ تعد ةري رخلا برع تناك دقوزيؤلا "

 ةفوكلا ىلع الاغ راكع ةةاكو اهيلع بزاجيو 0 مدع يعاج يحاونلا ن رم ةيحان

 قسمد 2 كاضألا ةيع# هدالوا لمحو برأ نم ضب مكحلا نق كاوا نأ مَ

 1) مع 6وأ : هدعب 2( ©02. : نئّمسملا

 1 5 4 5نىأطء : عّذاو 5 5قطع : قود

 6) ةزع (ءكاانذر انطأ 2110110 06235 10عاان؟ . "0
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 4-2 ا

 متعاط ىري نمو مهيلاوهو اومتجاف ةيوعم نب ديزي دالواب هتافاوم 3
 يحسج فعض دق ريبك لجر يل موقلا اهيا : 03ج عم لاقن هيلا يلاوأاو برعلا نم

 تدفاوو اهب ترطاخو م 1 | تنشق نم + ينغاب اهدنع يفت تاج ىمظع ٠ تقدرو لحنو

 0 مما 0 مك حاصال ىقيترم

 مك لوقا م ارامقاف كلذ 3 ناف ةعاطلاو 0 مبنم 6 داملا ىلع

 لجمر ىلا ماهسلا ع مفذتو مكنم لاجر ةثلث ءامسا اييف اوتنئأف ميسا ةثلُث ىلا اودمعأ

 اهنم اًدحاو ذخأب مث ادّبج كي كيرحتب (103) هيلا مدقتنو ةعايلا نم سزغ

 ائيلع كلاع يذلا وهف مهنم همسأب جرخ نف ةءايللا ىلا 3] هوعفديو
 نسما ريتخاف . همكم اوضرو هتروشم اوابقو هلوق مهعنقا كلذ موقلا عمس املف

 يضرف ندرالاو نيطساف ىلع ناكيلوتملا وهر مبنم 4) بصعملا ةيوعم لا نم كلام نبا

 5) رخا لاجرو صاعلا نب ديعس نب ورمو مككللا نب ناورم عمتجاو ٠ هيلا باجاو هب

 كلام نب نسحلا ىلا ماهسلا تعفذو مبسا ةشلث ىلع مهءامسا اوتثاف شيرق نم

 ا طسو يف ءاقلاف ًامهس اهئم ذخا مث اديدش دش اكيرحت اك رحو هدي اهذخاف

 سبق نب كاَحضلا غلب اًملف ٠ كلملا هيلا | وملسف مكحلا نب ناورم مسا هيلع اذاف

 0 لخد حار ركتتم هباحصاو هموق نم رقث يف راس كلم دق ميكحلا نب ناورع

 ”0 ]| احصاء ضع ةرع ركسملا: طشوت املف هبسهجو َعَرْللا دحَأِل ناورم

 ةركبسعي قلع ىتح تره لدللا ُهَّنِج املق ٠ اهركم 6)ةعياب ناورم ىلا هب ىلاف كلآم

 2104“ ١ كاكضلا ديري هدونج يف ناورع ضهنف هيلع اوردقي ملف هويلط اوحبصاو
 هباحصأ رثكاو ناورم هلمَف ايراحتف طهار 3 فرعد حورملا ن“ 2و ُْى 2 1

 مونم يتب نم ناورل عيابو
 | ]ل قلتو ةزعم نب لد ريب كو جب وزنر اهزلف ق قشمد ىلا عجر مث

 "0 0م كرا نأ 2) (ي٠:011 : لمجاو 3) 001+. : هعفدي و

 4) 5ذء 5) 20هزأانو : نورخآ

 6) 001+. :هعابو



 و

 دب تاف ةّلَع نم ضراع ها ضرعف اهلها ةعبب نخأيل رضم ىلا ليحرلا ناورع عزا
 ظ : يدا: ةصقق هكذا

 نيدسو س+# ةئس يف ةنس نب رشعو نيتنثا ناورم نب كللا دع هئبا هدعب كامو

 ةئسلا هذه يف سانلا قلو ٠ نينرقلا يذل ةثام عستو نيعستو تس ةنسو برعلل

 نيإمطئطسق تام اهذو ٠ مورلا ناورم نب كلما ديع حااص اهيشو» ءايوو ديدُس عوج

 نيئس رمع 1)نامنطسوي هدعب كلمو مورلا كلم

 رشع ةنداسهملا نوكت نا ىلع باجاف حاصلا ةلاسر ستك كلما دبع نا مث ظ

 مورلا دلب ىلا مهذريو 2) نانيل لبج يف نيذلا مورلا نائطسوي جوخ نا ىلع نيئس

 3) اضوع مالغو سرفو رانيد فلا موي لكيف نايداءسوب ىلا كلملا دبع يدوي نا ىلع
 مورا نيب ةكرتشم سربق ةريزج نا ىلعو نائبا لمج يف اوناك نيرذلا مورلا جارخا نم ١

 0 لا

 كلذ ناقاخ غلب الف ٠ 00 قرف رو كلم ناقاخ ىلا (106'-104)

 يلا هجتوت نا كيلع بجاول | نكيرملأ يي ىأرلا صقان ا»: و)هف لوب اباتكد يلا تك

 حلصا كلذ ناكو اهنم كل دلو يذلا كدلوو كتجوزب كيلا هجوا ىتح هب قثنت نع

 كيلا اهب هجوا نكآ مل يلا تننظ كّلعل وا ١اوقرغ نيذلا مهلكق الحا ءالؤه لتق نم 9

 لشد ليلو اًهديرت تنك ناف:- اينما كلغنما اكليل. لما وا لاتقول بذل
 6 ابمّاستف

 نسويراببط هنبا 6)اكتسفاهدلوو هتأزاب داناق هداج هلو تانكلا تاينطسويأ ارق الط ١
 ناورم نب كلملا دمعل نيرشععلاو ةيناثلا ةئسلا يف كلذو . هكللم ري رس ىلع هعم هسلجاو ؟

 ديلولا كللمو ناورم نب كلملا دبع يفوت ةنسلا هذه يفو ٠ نينس عبس سوي رابيط كلف ' '

 1) /هرات5 مينو آ11 اعطت ممكطصم ءاعق . 20 11. لام

 352) 0005 ©7605 مورلا 1[عءاتست ؟0عهأغ 21ءامزر ن100ع انوانعأ 11105 170114145

 آ1 وم عم5عو م01 101556 ٠ 3) (0:.. : امالغو اسرفو 4) آ)ن0 8

 ١1 2001م عع ال 5) 17ععطو :عوزذ 0 عمدومعوأ 20 لمد( متةطاتنال ٠

 6) اة نيف "و
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 لوا يفو . نينرقلا يذل فلاو ةرشع يفاع ةنس يف رهشا ةتسو نينس عست هدعب هنبا

 0 اممده هنأف ةريمكلا ةعيملا ةضالكو قم عب 5 2 هدد 2 كلل

 اع نال ةببرعلاب ن .كل ةنانولاب اهيا 10 اا انحتم | اياكم

 ٌْ ةيناثويلاب مب اخ تناك ةناروسو 0 اوناك نيدلا برعلا

 ٍُإ ةندم لخدر مورلا كلملا دبع نب ةءلسم 5 ديلوال ةناثلا ةنسلا يفو (070) :
 تاكو هلتاقف مورلا ةقراطب نم قيرطب هيلا جرخف رهشا ةعست اهيلع ماقاو 2]ةيلي وط

 اهلها ىبسو 2) ةيلبوط ةنيدم اوبرخو لجر فلا نيعبرا م نم لتقو مورلا ىل اع ةعزمطلا

 ْ نب نمثع ازغ اهيفو .اًريثك دس ىسو ديلولا نب سايعلا اَرغ اهيفو .رانلاب مبقرحاو

 ماشلا ىلا اهلها لمحو نامالاب ةريثك اًنوصح اهيف حتفو ةيقين ناسح

 ةريزج يف ناكو 3) سومساو 4 لاي مورلا ةقراطب نم قيرطب ىدع اسييفه 003٠
 ةمياب هيلا لصو الف هتبراحمل هتقراطب ضعب نانينطسوي هجوف رحبلا رئازج نم
 يجراخلا 3)س وعما لبقاف سوطنب رجب لحاس ىلا ضنف ربخلا كالا غلبف ةعم راصو
 ةافطبوب نب سوي راميط لتقو مييلع موكا ليو مورلا هلبقف هيلا هباحصاو

 يف كلذو هيلا 5 لمحو ميدو هوقحاف ن :ا.مطسوب بلاط يل سورا 57 هةقراطيو

 كاملا دع نب ةملسم ازغ اهيفو ٠ دراولل ةعباسلا ةنسلاو برعلل نيعستو ثاث ةنس 6

 ىفنش مورلا كلم 3) سوهأ.ه صا اهيفو . ةريثك ًانوصحو 4/) ةمسلرع ةئدم حشفو مورلا
 (10:77) برعلا مككح ىلا اول وتو اوجرخف ةينيمزا ىلا هناطلس يف ينمرا لكح
 حتفو مورلا ديلولا نب سابعلا ازغ !هيفو ٠ طاسيمسو ةيطام ديلولا مهنكساو
 ] 0019 اه طقاستو ةريبك ة ة>ر ةنسلا كلت يف ضرعو ٠ اهلها ىبسو ةكاطنا

 ظ ١ 7 اطناب ةريثك " '

 اوكلمو كلما نع هوفنو هيأيع واوا شف مهكلام 3)سوعاس ىلع اوثو مورلا نا مت

 حجبرخاو مورلا ةملسم ازغ دياولل ةعباسلا ةنسلا يثو ٠ نينس ثلث كلش 6)ساطسنا مع

 فس: ضن ييس <11 1خضت 0

 1) 5672156: ىئنبو 2) 1158 [ءلأات5 و 55100 ءوأ !01580 0ع انك 4

 3) آ.68ع6: سوةيفلف 1]211:مماءعارو 8وكلةصع5. )4  طهمأع يروا 161 ةصيصم

 هونت. 5 مز : اولحمق 6) 11 . ع. ك1 115|6 11 ل
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 ةفس لوا يفيو نها :ةنفتزاز 'نتتلا نيل هده, كالمف دبلؤل قيمر اك
 اهيفو ١ املها يبسو ةريثك ًانوصح حتتفف ةيطالغ ىلا داصو مورلا ةملسم ازغ هكللم ند
 مرطب ىلع مورلا بثوف هب نيفيطلا ءادعالا ىلا شويجب مورلا كلم ساطسنا ةحو

 لها بوثو نم فّوختف ساطسنا ربخلا غلبف رثثآ الجر مهيلع اوكلمو هواتف

 هدادما نميلس ةئسم ةلئثسي ةملسم ىلا السر هجوو ةيقن ىلا جرخف ةينيطنطسق ظ
 لصو ايلف ٠ هيلا هحلوت لامس كنأا ساطسا نا يجراخلا م غلب اًملف ٠ برعلا شوي

 الك ةيئيطتطسقلا ىلا لخد مخ ٠ هيف يق ا موق 1) قب ) قيرطب ساطسنا 3

 كلم نأ ذدز ءؤختنلا وتازعت عزف ةريؤحت ىلا ى يفنف هب نما مث هما هصخشاو (108”)

 ل ةعمسو ةدجار ةتف

 نب نمملس هتهدقم يف لعجو ةءنيطنطسق ةملسم ازغ نسلسلا ةقاثلاا ةتببلا يبو

 عم ةريبه نب درع هجوو .ربلا يف اوراسو ةريثكش ويج يف نسما نب يرتحبلاو داعم
 نممَس َّىك ىذم ن وال هَل لاب 58 رطب كل مث ١ ةيقملب ىسو وه ميعبت 3 ةريثك نفس

 ةسملسم هدعوف ةملس» ىلا نمياس هلخداف ةينبطنطسق هلخدي نا هدعوو داعم نبا

 مورلا كلل 4) سواس هيلا هّجوف 3) ةبومداقين ىلا راصو هدنع نم جرخو ةريثك ديعاوب

 كاملا 4) سواس نبا| لتقو ؟١ نوال ممزوف 0

 اشويج عمجف مهيلع هوكلف 5) يحراملا نوال كيلَت يف اورماوت مورلا نا مث

 كامو روسا ةعيسو ةدحاو ةئس 4) سوأامت كام نا دعب كلملا ذخاو ةينيطنطسق ازءو

 دق هنا ةْعَلاب اًملف. هلك فيصلا مابا نوال دعو رظتني ةملسم ماقاو مورلا ىلع نوال
 هغلبو ةماث ةنس اهيلع ماقاو ةينيطنطسق دصق 6) ىوشملا هاطعا ناو مورأا ىلع كل.

 دمع نب 7) ورع هدعب كلامو نويلس وتو : 1 ماقاو وزعلا نع رفق ندوياس توه ١

 رىظاو٠ ةرثك 4-3 راسل (408' 0 7 . ٠ رهُشا ةعبراو ةهدهاو هل ريزعلا

 1 0 قب رطب 2) 81 لان داننأ ]مع 1ع معمل انو 138©061و

 انطأ لع 176000:11 111 "عونه 38أ ؟710عاان؟ :٠ ٠ 3) 86مم ةيديهوقي 16010

 4) لوس عم 176000111 ك011ان مأاتال1 ٠ ؟) ةعااان1 0ع 160116 51166

 6 51 7) 01115 و 8) 1ع 1غعواناب 0ع1عغع ![معمم. "8



 6 الا

 03١ نيجاسملا عمو داسفلا لها هكلم نع ىفنو عرولاو كسنلا زيزعلا دمع نب 1)ورمع

 0 هوعدب اناتك كلملا نوال ىلا بتكو ٠ ةئسح ةريس رهظاو ةذنالاو [تاركسملا نم]
 ا هل حضواو هتجح هيف عطق اباوح نوال ةباجاذ هنيد يف هلداج مث مالسالا ىلا همف

 2) عراوبو لوقعلا ند سيياتمو ةازناا بتككلا نم ججحب ةنارصناا رون هل نّبو هلوق
 نارقلا نم ه

 نوال هيف امم اباتك يفنملا كلملا ساطسنا ىلا بتك مورلا ةقراطب ضعب نا مث
  عاتجاب باتككلا اذه نا تتكو قبلأ كلب هناو هب قيلي ال كلملا نا ركذو كلا

 . مودقلا يف لات<©و كلذ بسحب لمعيل هودع يفنو هكلت ىلع ةكلمملا لها يأد

 مودقلا هولئسي هيلا ةقراطملا ناسأ ىلع ىتك مث رتغا باتكتلا ساطسنا أرق اًدلاذ
 . 2-3 ا 1 راء اف ور طتلا هلاسو هب اًريجتسمةبولا تحاط ىلا راض ىتح اليل بره مث

 نا نادوسلا ىأر اًعلف ٠ مورلا ُهلبَمِب ماف ةييطنطسق ىلا تح ضونو ةريثكش ويجب
 سمعا هدّلخو ديدخحاب نوال ةتثواف مهكلم نوال ىلاو مهيلا هوملسا هليقت مل مورلا
 (109 قررطيلاو ساطسنا لتق مث مهبحاد ىلا ةبونلا نادوس فرصو

 ديزي كلمو ةيناثلا ةنسلا نم عباسلا رهشلا يفزيزعلا دبع نبا 2) ورم يلوتو
 هكلم نم ةنس لوا يفو ٠ نيئرقلا يذل فلاو نيرشءو سمح ةنس يف كلما دبع نبا <-

 . هيلا هجّوتف قرشملا برع هيلا عمتجاف بّلهملا نب ديزي هل لاي لجر قارعلاب جرخ
 لها نم لجر جرخ ةددسلا هذه يد ٠ هباحصاو هلتقو همز ف كاملا دع نب ةملسم

 عمجف مهصلخيل ءاج هلا معزو دوهتف 20000 حيسما هنا دوهملل ركذف نيدرام

 قيراخم ميدي لعجف رحسلا نم اشو ةريثك" 3) اةرراخ مّأعت دق ناكو [يظع الام

 هلتقب ا هربخ كلملا دبع نب ديزي غلبف مهنيعاب 58 2

 ةفلاخلما هنكلم يف هل ةفلاخأ ا ممالا مورلا كلم نوال ذا ةنسلا هذه يفو

 0 ل فراضب مها 4 ا و دوهملا 1016 تم نق كلرخدلاب ةمارملل

 اهلها نم ىبسو اهحتفو .5) برجال ىلا لخدو مورلا دماولا نب ايلا ازغ اهيفو

 9 [.68© رع 2) 510, 1656 عزاون ل 9ئئ

 4) هزع زر ؟مم16 1عععملسم نيناربملا 5) 1[ 10 [ءالأان» 55
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 1) نوقسو هل لاقي انصح حتفو سفن فلا نيرشع 7

 هوخا هدعب كلامو ٠ نيثس عبرا كلم نا دعب يفوت كلملا دبع نب ديزي, نا مث 2

 يفك العم د 5000 سخخ ةنس يف (10975) ةنس ةرشع عست ماشه

 لّوا وهو عرازماو عايضلاو رجحلاو تنناوماو تاناخاو ا يتلا ندملا رثكا يف
 عب رخيتسا يذلا وهر ةريزغ ةرثك اراها م برعلا نم - عارضلا ذا نم ©

 نم رثكا هنلغ تغلف تاماشلاو ةريزاعاب اريثك [مرغ سوعووق ةرأا قوف يذلا رهثلا

 هّكلم جارخ

 ريثك انو هباحصا اولثقو مورلا ةمزبف ذ مورلا ةعيبر نب ديك ازغ ة ةئسلا هذه يفو 1

 اّملف تارايدلاو رامعالاو سئانكلا نم ءادبشلا رود علشب نوال نما اهنفو رقت يف :

 7 اودي نا ةيكاطناو ة ةيمور لها عشمو ب ليي كلذ 2)ةيمور قرطب سي روعبرغ غلب 1 1

 3) امسو آ1]) هنوأ_سووب ة ةنادم حتفو مورلا ةماسم اؤغ ماج + ةقلانلا ةنسلا ىو 01 217

 ازغ اهيفو ٠ ةفلتخم تاجارخو نيعاوط سانلا قلو ةيروسب ديدش ءابو ضرع اهيفو.ابلها 20

 مورلا ماشه نب ةبوعم ازغ ماشهل ةعبارلا ةنسلا يفو ١ حجاي 5 مورأا ماشه نب ةباوعم

 2 ىبسو ةريثك وصح حقو |

 1 ىلع راغو ناجسرذا ىلا (110) رزذلا كلم ناقاخ نبا جرخ اهفو ب ا

 4/) ىلع ٠ ءاهز رلئليح لتقو برعل | مزهو هبراحذ ةينيمرا لماع حار لسا هي ةشاف ةريثك

 هومزهف ررا ةملسم ازغ ماده ةسماخلا ةنسلا يفو ٠ كلذ فعض ىبسو فلا ني رشع

 حتفو مورلا ماشه نب ةيوعم ازغ مث .اب راه ةملسم صّلختف هباحصا رثكا اولتقو

 ةيلسم ازغ كلما دنع نب ماش ةنماثلا ةنساا يفو ٠ اهلها ىسو ةريثك وصح اهيف ١

 هيف ماقاف هذواجتي ردق ماف برعلا نيبو مهنيب يذلا بابلا ىلا لصوو كارئالا "* 1
 فرصناو ؟)حلاصملا

 اهلمحف هتتبال هنبا جوزو رزنلا كلم مورلا كلم نوال رهاص ةئسلا هذه يفو

 1) 113 1ع1[ [ءاكأات5 .85١6.5 )2 ٠ 07690711511 م٠3

 3) 5616: ىسو 4) ىلع

 و) ةزع ْ, (ه1غع حلاسملا ني



 - ١ دي 0 0-7

 1) اوحمع ةنئيدم حتفو 1) ةءوخالم لخدو مورلا هب وعم ازغ اهيفو ٠ هتلس نم هيلا
 ىلع الاماغ دمحم نب ناورم كلما دبع نب ماشه هَّجو اهيفو ٠ اهقزحاو اهلها ىبسو
 ةمزا

 رصمو يطفي ضرع ايفو ٠ نوص> ةدع حيتنف مورلا ةبوعم ازغ ةرساعلا ةنسلا يفو
 ةنسلا يفو ٠لوالا نيرشت يف ران نم فرسب هيش ءامسلا يف رهظ اهيفو .ديدش ءابو ٠

 دع
 .٠

 ع

- 

 ةيناث داع ُث اًريثك ادس اهب ىسو (110) ةيسآ ةيوعم ازغ ماشهل ةرشع يداها

 اهنم"ىبسو رزخلا دمحم نب ناورع ازغ اهيفو ٠تامو هتباد نع طقسف جرخد ىو

 ىلا لسصوو مورلا ماشه نب ن.يلس ازغ ماشه ةرشع يناثلا ةئسلا يفو.اريثك ًامدس
 هلها 2)امسو 1) لوروسب فرعي انصح حيتفو ةدسا

 ىلع لزان وه اندض مورلا كلا دبع نب ةماسم ازغ هل ةرشع ثلاثلا ةئنسلا يفو

 ةرقثا ةملسم حتنف قشمد ىلا داعو ماا اهب ماقاف ةمطلم ىلا ماشه ضمه: ذا ةرقنا

 1. يلع نب نيسملاا ق0 نب ديز جرخ ةئسلا هذه قوعطخل يعم هزات

 1)اصع اهمفو ٠ ةريثك عضاوم 2)ابسو لستقو سانلا ىلع راغو ةفوكلاب ىلاط يلا

 ةمزهف مورلا ماشه نب نميلس ازغ اهيفو اهب ملسم لكو مهلماع اولتقو ةيقيرفا لها
 ضرع انفو ٠ لجر فلا نيرشعو ؟] فنن برعلا نم 4) ىسو هشومج اواتقو مورلا

  اهيفو ٠ هايملا ليست لاملا تاعجو اهتويب ةماع طقاستو ةممظع ةفجر ةينيطنطسق يف

 ٠ فصنو رهُسا ةثلثو ةنس نيرشعو 6) ثلث كلم نا دعب مورلا كل» نوال تام

  فلاو نيعبراو نيتنثا ةنس يف ةنس نيثلثو 8) عبرا هدعب 7) هنا نظءطسق كلمو

 نينرةلا يذل

 نصح ىلع لزتف (111) ماشه نب نملس ازغ ءاشهل ةرشع يلاثلا ةنسلا يفو

 مييلع عوللا دتشاو ريثك قلخ مهنم تامو ءابو هباحصا يف عقوف ةيسآ نوصح نم

 1) 0120م1 2018 2)- (0018 .. ”ئسو

 3) 5010 : ىمعو 4) (0011. : اويسو 0 أفِن

 6 ©ه٠. : ان 7) 011:21: 111115 117 (20 م017/00135 ٠

 9) ب01 . : اعب را



 همي 0 ٠

 ةلرطات 0 تزغ 0 5 يلو 0 نوماس 7 مها م ةدغل ترم

 مهرلخداو اهف 0 نيدلا مورلا اولءاو 1) اهوبارحو ايبفتتا و هسا او

 00 ءطرا 4 لا يجداغ مورلا كلم نيطئطسق ىلع 6 اهمفو ٠ مورأا دلب 7

 ريسلا غلب [كذ ٠ امنع امئاغ نيطنطسق ناكو هسفتل كلما ذخاو ةينيطئتطسق لخدو ه

 3 راصو مورلا نويملس ازغ ذأ برا ْ مه انس ايما و هديل عجو نيطنطسق

 لجر ل 9 ميثم 0 بركلاب مهلا ءتشال هممأ لق دي تفشل ملف 3 ةنوغالف

 ةدحاو ةلس هده اني زي .نبادنلولا كلو :ىزت كلما دبع نب ماشه نا مَ

 مورلا كلم نيطئطسق ف 4 ادع ماشه ل ىلع ديلا هلم يو ٠ نيروسو

 ٠ مث. يجراخلا 2)لابطرا ًاضيا هيلا هجوو ةريثكح فاطلأ عم ديلولا ىلا ادفو هجأو
 مدع

 عوج ضرعو (4417) راهئالاو عيبانيلا اميض تيس اف مللى يف راطمالا تَأَق

 اواللاذ نميلاب سانلا ىلع دورٌقلا تامح اهيفو ٠ ةئلتخم ةريثك تافجر تضرعو ديدش

 ةينيطئطسق نم يجرافا 2)لابطرا جرخ ةنسلا هذه يفو .ريثك مهنم لّتقو مهرايد نع
 ازغ امش و هلع 2 لتقو هلثقو ى >راذلا 1 زمماق هم همقلف كاملا نيطنطسق دب ربي

 نم نيطاسا لمع ةرييك هنآ اي 0 ىسو لعق مورلا 4 ازيزعلا كيع 0 5

 5 .عاك لوايا ف ىرا ترهظ مث مث ١ مدقتم ادهو تنمدو ناري زح يف 5-5 راث

 ت8

 نع سربق لها :- نا..دي زي نبي ديلولا_ىماو..:برغملا ىلا تزشلا وم تينا

 روص نيب اهف رحبلا لحاس ىلع يذلا 5)روحاملا نونكسيو مهدلبو مهناسطوا

 اًردك "وبلا ناكو رمقلا لكش ىلع لّوالا نوناك يف ىزنا يآ ترهظ اهيفو ءاديصو
 ناكصقانلاب فورعملا ديزي, نا هلتق خيو علا» نايت ديزي نب دملولا لتقو: اكل

 ىلع اويلعف 6] ةيردسلا نم هنأر لها عمجف رس رسفلا, ىف ىشمم كلا نايف 6 ةيردملا نم

 1) 011. :اهوب راحو 2) 18 . .  471245005 (ب0م101]015 5061.

 3( ا 46 5) 1210 زوحاملا 615٠

 6) 8مه4711 لتءدصااتع وانأ 9عاانالل 5ا013عطوضغ 2 50ءهأأ5 8[ةطسصتعأأ أم ما8

 ةمانل ردب كنمص موو ل11 ءومانطاند ز 101216 5نل م5628[ ةان عن 3 ردقلا ا
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 د ال اة

 ىلا جاجا ني زيزعلا دع عم ريثك شيجب هجوو كاملا نئازخ اوبرخو ةنيدملا
 ديلولا لتك املف ىمدت غلبو برعلا نم موق وؤغل صخش دق دملولا ناكو ُهلَتَتف ديلولا
 الف ٠ اممهسيحف 5-2 نب دماولا ىنبا (112) ديزيو نمثءع صقانلا ديزي ذخا ديزي نبا

 2) اهيلع شْرَتو ةانف ىلع 1 اه.صخ رم ديلولا سأرب جاجا يلا دع هك

 رمخاا بحلا س ار اذه: 2)اهيلع ىدائيف ةثيدملا يف سأرلاب راديو 0 9
 افلا تمقوو مهيأر تبغي تقر 3و تبرطضا ديلولا ىلتق برعلا غلب الف

 ٠ سانلا ىلع ءالبلا دعشاو عضوم 2-5500 تطّلستو قرطلا تعطقناو ايالملاو

 ديأولا نب ديزي هباحصا عيابو 25-1 يلاو جرخف 050 ماشه 7 نمل ناكو

 ىلا ةيفيمزا نع صخشو . ديزيل عيابي ملف انركذ (م ةينيمراب دمحم نب ناورع ناكو
 صقانلا ديزي ددّبو تارذلا ربعي نا ىلع مزعو هوعبام اهبرع ىلا هجوو ةريزملا ٠

 ديلولا ناك نيذلا سربق لها در صقانلا ديزي نا مث. ديلولا مدبب ةملاطيو ةبراحبف

 ةسخخ كلم نا دعب ديزي تامو ٠ 3)ججأت ران ءامسلا يف رهظو.اهيلا مهدلب نع مهجرخا
 نال صم لهاو د نب ناورم ريغ سانلا ٌةعيابو مهربا هن سن كافكا يذلا

 هنا سائلا مهواو ةريثكشويج يف تارفلا دبع 4)اًناورع نا مث .ناورم عم ناك مهيأر
 .امهيبا ناكم (112 )ابكي ناو قذمدب اناكنيسومحملا ديلولا يبا ) صلخي دصّتن 6

 لها ىلا ةريثك شويج يف جاسجملا نب زيزعلا دبع هجو ناورع مودق هربا غلاب املف

 وحن باح ىلا يظع شبج يف هاخا 6]رورسم هجوو هل اوعياب اونوكي مل مهنال صمح
 اوناكو اهلها براحو اهيلع 50 صمم ىلا زيزعلا دمع راصف اه ا ناك نال رشب

 دورممو يرشب ذخاوأ بلح جستفو قدمد ناورع دصقف مهيلع ناورم مودق نوعقوتي

 لحتراف هيدلو رساو بلح حتتف ناورع نب زيزعلا دبع غلبو ٠ نيريسا 7) جاجحلا ينبا "'

 32 ٠ هوعبابو هملا اهلها حرت مج ىلا ناورع راس ىثمد ىلا عجرو اليل ص*خ نع

 يف ماشه نب نمياس 5-5 0 هربا غلب 3 يهربا ديري قشمد ىلا 8) هجو هنا
 ميشال سس ل سلال تت مسمع

 ١ هيلع 3) عم. : جيتأتت : .٠  2( )0011(ر011 . : هبصنب )1

 ناورع 6 1 601. : صلخي نا 6( ©و22 . :]يورسم : 018٠© )4

 7) 8( 001. : هجوت ا
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 ا
 راسو 1 )ازغ لدو تا ناب مف ةنرق ىلا راصو قسمد نم نءباس صخشف هد املل سشاح

 جرخف درطاف هفاخ نم انيك هل 2) ابعو ندرالا ديري هلا ناورع ربظاف ُهيقاو هيلا ناورم
 نم نيمكلا جرخ مهتعيبب تضقتناو اوقرفت الف ناورع فاخ هباحصا عم نميلس

 هيلع اوردق نك

 يف ادب ةباف ميدي اوطعاف ريدا هباجصاو ماشه 3 نحملاس غلبو (1187)

 رشع ينثا رذ_ئهوي م.ئم عرصف مهركلهاف هباحصاو ناورم مهيلع فطعف برها

 قشمد لاوما ميهربا لمحو هباحصا نم رفن جت ماشه ا نويلس صلخو لحر كلل

 ماش نب نميلسو وه اهنم برهو

 راص - كوري 53 دلو ئبا لتقف نجسلا ىلا جاجا ب زيزعلا لسع لحدو 1

 ىلا ناورم راس مث .تقرتحاذ هراد يف رانلا تحرطو ةئيدملا لها ةبداخف هلزنم ىلا

 ىلع لألف ناورأ تعيابف برعلا تع.تجاو اهاخدف باوبالا اهلها هل حتفف قشمد

 كلج هريق ندم صقانلا ديري 0 نأ ساو ةمأ اعلا | لاعب ءااو سل نه لاما هيا

 م و هبلج رو هب لو عطق نه مرن مم لكَتف 4 ردملا هل عمج نأ صأ و هي ىلع

 نازح لمح ناورم صأو . همعش ررغأ نم منو هلتب يع نم متو هملصب صم نم

 ىلا راصف نميلس اماف ءنامالا ة:م ذخاو ميهربا هاتاو كلذ لعفف هئئازخ ىلا كلملا

 ذخاو ةينيطنطسق مورلا كلم نيطنطسق لخد اهيفو ٠ انامز اهيف و)افخت““اف ةيقينوف ةرب
 فااو نيعبرا ةنس ْي كلذ ناكو هكلم ف ساجو هلو هلع 0 لنك يذلا ىجرالا

 .ر 2 اي ر يف ىلا لح ل نبا اوراسو 6) ةيلكلا مه لاقت (1345 برعلا نم ةنربلا

 ةفاصرلا قرش نم

 4 لاق يجراخ نيطسافب 44 اهفو ٠ 2 مجنلا رهظ ةينأا هله يىفو

 1) 516 #2 ىعو

 3) 5اتمم1ءهأال# ةبرق يف ل) 17106 ةانمرد م١ مو9, 001. 6

 ل ن1 - ننشساف 6) 12118 708[ 5 نييب الكلا انو
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 2)يروزإلا كاحضلا جيرخ اهيفو ٠ تاماشلا ىلع ىلوتساو ةريثك أشويج عمجو 1) تبا
 ملف ناورم ديري كاحضلا ضو:و ٠ قارعلا رثكأ ىلع ىلوتساو لوقاعلا رب دو ةفوكلاب
 نب ناورم ىماو كاحضلا عيب اًملف ٠نامالا ةنم ذخاو ةعيابف ادفو هيلا هحأو ُهنم اند

 تباث غابو نيطسافب يجراخلا 3) كاحذأا تبأث ديرب تارفلا ناورم ربع هتمحان دمحم

 عمجف اهاها نم لجر اهب جرخ صمح ناورم زواجت ايلف ةيّربط ىلع جرف ناورم مودق *
  هباحصا ةماعو ُهلََْو ءدذخاو ناورم هيلع فطعف ص ىل اع ىلوتساو 4) نيمبالككلا

 ةالك_ةمئاث اهروس نم صاو صمخب 4) نيبالككلا َز + 3 5 ج مهباصو

 واح موي لك يف نوجحرج اولعجف همودق ةيربط لها غلبو ةيدب ةيربط ىلا تباث 0

 . (114)اتاث نا 0 اوتو لجر 6) فلا ةرشع ءاهز ا نم اواتقو تبأث
 ذيرط ادئرش ان ماقاف 7) انيدمم ىل ملا هباحصا نم ةدعو هينب عم راص ٠

 مكاو ه 4 2 كلذ حرف تراثب ةيربط لها عنضص علو نيطساف ناورع مدقو

 يجراخا ت كم باط يف شورملا هوو | هيب ماقاو 7) مهنوعم ن نسحاو نيطساف لها

 تباثب صاف كود هب اوناو هعم نيذلا هباحصا عم هوذخاف 8)ردمس لج يف هوقحلف

 قشمد ىلا راسو نيطساف ن ٠م ناو ص صخشو٠ ى رسسدلا هلجرو قميلا 0-5 عطقت نا

 كاره 5 ا

 قارعلا ىلا رادخنالا ىلع امزاع ناكو ةقرلا ىلا قشمد نم ناورع لترا مث

 هلع مدقو 2619 نامالا ةنم بلطي ناورم ل 0 لس 4

 ىضف هل نذاو مايا ماقملاو ةفاضرلا ىلا يذلا ُْ ة:ذأتسا ةقرلا املا ناورم راس 1 أو

 ةماع راصو تاماشلا برع عمجو ماشه نب نوبلس علخ 9 9) امسمرق ناورم لو او

 ٠ السميك

 1 ناورم م 0 الذ. نارح ل ريسملا ىلع «رعت خف ناور ص - اوناك نيردلا برعلا

 هعضوم نم لقتاو ةقرا ك ا هيلا هحوت يذلا هجولا ٠ نم« -ر هيلا ح اهو

 ةستسشستل هسسشس سس سس

 1) 5زعر, 1ععع تاث 2) 5زء و 2[ 1عععه41152 يرورملا

 3) آععع كاحضلاو ىمى4) ك5نم:3 70عدأغأ نيي.الكلا 1 20#

 6) 00:2.:فالإ 7) 516 (ةالاان٠5 832 2-2 ليك

 9) ةذأعر 10:1 1عععملانا2 ةيسيقرف 1765171 ٠ ا



 يل م
 نم لت#و نميلس مزهناو (114') ايقتلاو نميلس ةتحاف برحلا رخآ عضوم ىلا
 رعاف ىمدت ىلا راسو ةيقينوف ةيربب قحاف نميلس تلفاو لجر فلا ةعرس هباحصا

 مع اخ اوم ضعب نا مث عضاوملا رث اسو تارفلا ىلع يتلا ماشه عايض برت ناورع

 ها رد 0 ناورم اوذذقو ةمحرلا ل لباقم تارفلا ىلع 7 ناك نصح يف 7

 ظ نجر ةلايبرا را رناواو عانق كب مو مهزنأت شب جيلا 8

 يتلا ةملثلا اودسو اهيلع ةلماع هللا دمع اولتتف ناورع ىلع صمح لها باقنا مث

 اوتاذ ماشه نب ديزي عم ثتراص 1) ةيملكلا برعلاو نصحلا يف امملُث ناورع ناك

 يف ناك نم اوبراحو اهيلع اويلغو تباث دالوا نيطسلفب جرخو اهيلع اولزلف قشمد

 ةريثك اشويج عمجو قارعلاب مايالا هذه يف 2) يروزلا كاحضلا كرو .ناورع ةعاط

 21 هجو ءادعالا ةتفنتكاو فناج 00 االسبأا ناورع تطاحا املف ٠ناورم ديري
0 

 رام كلايخلا دَضقننأ 1 3 زعواو 1 0 0 ةرياسه نب ديزي

 ٠ اهماع يلوةسو اهذخأيف قارعلا ىلا تا (115”) رخآلا هلغشيو دحاولا هَل

 شدج يف ةبوعم هل لاقي الجر هيلا | وهجو ةتافاوم اهلها غلب أاملف صمح ناورم دصقو

 نب ندملس يأر ناكو مهيلع 4 4) هورعوو ماشه نب ديعس اودخاو ههجو يف موقيل 6

 هيلا ريسلا يف ناورم ذخاذ هيلا ةيوعم لابقا ةغلبو ْنيرسَلق ناورم غلبو م ماشه

 عدرلا 0 اهمدلع لزؤنو - علا ناورع راسو هباحصا ةماعو هلثقو ةمزف هم ةيقاف

 كاذ ىأر الو ٠ هوعبطي نا اأو ميثم رفتغاو مهظءدو ا اف اهيلا هلسر ذقناو

 مهرباصو تادارعلا بص

 ناورأ ناك الاماع لتقو لصوملا ىلا مايالا هذه يف 2) يروزإلا كاحضلا راسو 2
 قاءرعلا 5 ردكا اهماع هااّجضلا لو دو غلب اقف الع 1 نيمدن ىلاو | خلع

 هحوو هاك ربما طيضو هئنب لهاو كاعضلا باحصا نم 5 و نم عي لد

 .ةريماو" ةمزبف تاكل البا 3 -و) اذلاف يطيل ىلا نييك عع عم دررلا ابا ناورع

 1) 41125 نييربالكلا 2 2) آ.ععء يرورملا 3) 5ذعر 60,46 ةيسقرق

 017 مولان. 4) 025. هو 1 و و) 5015 يا 56



 “3 ضد

 اهوحتفي نا اوباو صمجب ناورم ماتم لاط 1و٠ صمخيب ممم وهو ناورع ىلا لمحو
 لها ىأر ايلف . اهوبر#وءاهقيتاسرو ( 115”. اهروك ىلع اوربي نا ةباحصا سما هل

 هنموب / هناف ماشه نب ديعس ىوس ناورم ميهنم اذ نامالا اويلطو اومتك كلذ نسخ

 ىلا لصوو تاماشلا مورلا كللم ازغ ذا ءالبلا اذه يف سانلا انبو ٠ باوبالا اوحتفو

 ةيئيطنطسق ىلا عجرف هيلع فطعي نا يشخ صخ حتف دق 1) ان اورم نا هثلب الف. كولد ه
 ١ ريثك يبس عم

 1 ناكو بأ ُْي ماي ةسقح تناكو ةدب دس ةيلظ تي ع ةييبلا هليع يو

 فوسبكلا كلذ نكي ملو اًثرعض اهرض ناكو مدلا لثم سمشلا تناكو املظم ا ردكتم

 وللا ًردكأ نكت
 صب,:و 8 ركسعو نع ىلا مجاب 2 ٠ كملعبو صمم روس هيف ١ ناورم صاو

 2 ناورع مود ةلاحتكلا | غلب ادا ٠ 2]يروؤملا كاحنضلا ءاقلل نيبدصن ىلا م

 ىلا كاحضلا لصوف٠ كاحضلا عم راص دق ماشه نب نميلس ناكو هو اهجوتم اهنم
 ةيقلف كاحضضلا ىلا اهنع صخشو نيع سأر ىل ناورم لصوو اهيلع لزنو 3)اموترفك

 مظع صا نيّعب رغلا نم عرصف امه براا بشنلاو 3)اموترفكو نبع م نيب

 معبمج لتقف مهمل ىتح ناورم مهبلطو هباحصاو كاحضلا مزمئا مث (116 7 01
 يربيملا هل لاب الجر مهرما 5) ةيروزخلا 4) دّلقف كاحضلا لتق لم كلاحتلا عم

 ٠ناورع برضم ىلا ىهتنا ىت> هفاطو هلاحف ناورم ر ا 6زاناو اده يربيتحا 0

 هللا دمع الو كلبي نا داكو هباحصاو ناورم مز,ئاذ 2 اعل تاون لع لج م

 مهرلازا ىت> 4)ةيورز لا ىلع اولمحف ةعزملا دعب اوعجر مناف برعلا نم هعم ٌةدعو هنأ

 ناييش هل لاي الجر مهرما اودّلَتف اضيا اوعمتجا 5)ةيروزملا نا ٌُث ٠ مهركسعم نم

 دلع
 .٠

6 

 امشي برطلا شنو ةنم اميرق لزنف هوحن ناورم راسو ىوئنن ىلا راصو ركسعو

 5) ةيروزأا ىلع ناورم باكا لمح من٠ نير هس ةدم كلذ ىداقو اديور اديور

 بلاط ف ةريثك سشويج 4 ةرائص نب ورم هجوو ناحسرذا 0 اوعاب يح مهومزمف

 5 (بو15 + + ئابرم 1-20 لا عر 10 اثوترفك

 4) ف :ةءلنه ؟) 510 و 1عع© هيرورملا 6) 5قطع: ىلاو "6



 3 وذي -

 اهماقف ؛راه اه اراف ناَرح ىلا ناورم عجرو 5) ةيروؤملا
 عضاوم ىلع 2)راغو ة هب روسو - اكلنا مورلا كلم نيطنطسُق مانالا هذه يف ازغو

 نيطسلاف رجب لحاس يف ر لا نوناك يف ةديدُش ة ةقحر تضرعو ٠ عجرو ةريثك

 ةناف در ساو 20 قاع اهف كله (116" 0 همك نك اما كانه 2 :

0 

 فينو انو ]| ةئام فاك 1 1 دقف ه5

 لوقا_علا ري زو ةفوككلاب جرخ ىتح بوراا هذهو ءالدلا اذه يف 3 تنثو

 سلو هءاعد اوانقر هيأر ىلا 55 بلقف سانااب الخو ماسم وبا هل لام لجر

 دهزلا اوربظاو ةعيشلا نم الجر رشع ةعبرا هعم ناكو ٠ هباحصاو داوسلا

 اواَوطو. ٠ برعلا كّلَع لصا ناك يذلا هللا دبع نب دمحم لهاب ةنيبصعلاو فشقتلاو
 يود انو اميظع 5 3) اوراص ناسارخ 0 15 راثك هنلا م هروعُس ٠

 َيَح موب 7 أمو اعرب 7 ةلوهمإ نضع قب ميهربال ةعيبأاب سانلا دخا الملق مهرما

 لصت 1 3 انس رخ ءانباو برءلا نم سانلا ديدانص يوت 2|ناَح ع يف راص

 ”هرماف قار غاب ٍدئموب وهو 4)ةرامص نب ورم ىلا 0 1 ه4 ةتيشغف ناورع 2

 ناسارخ انهن هَ 7 4)نامسمرقو يرلاو نادحرج ا وبأ تف هتبراحو هيلا ريصملاب ْ

 ةمزمف نا ميصاب هيقلف هيلا 4)ةرامص نب ورءراسو دمح نب مهربال امباها ةعمب دحباو 87

 ظ ١ ةباحصاو“ هوقو نشا رخل
 املف (117*) هلك قرشملا ىلع دمحم نب ناورمل المماع ةريمه نب ديزي ناكو

 ننادأبا عنف ًاميرق ركسعو قارعلا دو:> ةريمه نب ديزي عج 4)ةراعص ن.ورع لق

 نيب لزؤنو ماسم يلا يدي نيب نم ديزي بربف كانه و) ةيقلف ملسم وبا هر ملف
 لخدو برهذ 4 هيلا ىلاس سارثحا م اسم وبا راسو ٠ ةلجدلاو تارفلا نب ىعأ نيزونلا 6

 ل نيل تر 0 * هركستم علما وبا حالو 1 خط ل
 0 ماسم ابا نا مث ٠ هحاصب امم 4) كارئالاو لاومالا نم طساوب دعا

 لها ناكو لعفي نا يغش تك ةراشتساو هتوعد لها نم الحر هلاره لج وف لوقاعلا

 4) ذزع [ءالأال5 . و) ف 5"



 بلا سول اب

 'هذخاف هربا ىل هجو ناور+ ناك دقو ةفوكلاب رنئموي مه دمحم نب هربا تب

 هسخا ىلا ىدوا نا دعب سدملا يف مهربا ينوتو هتوخا رئاس برهو نارجب ةدحو

 ةجرخاو اف خ ناك ثييح هللا دبع دصق ملسم ابأ نا مث. سارعلا يباب فورعملا هللا دبع

 سارخ ءائ ,أ نم ةعم ناك نم عبمجو ئلْمَو

 او لا مدبر كلا دع ع ادم 1[ ايلف 03

 وهو ةريبه نب ديزي ىلا شويج عم 1)ةيطخ نب نسما هوو لصوملا ىلا ناسارخ
 لصوملا ىلا ةريثك شويج يف هللا دبع هنبا هجوف (117) ربخلا ناورم غلبو طساوب

 اكل ةئمربكا ناكو هاخا سايعلا وبا هوو 2) اسسورف ىلا رخآلا هئبا هللا دمع هجوو

 كو مهتعي 2 نا هرماو دونملا كلت ىعا 2 1)ةدطحو نبا رئا يلف طساو ىلا

 هيلا مدقتو كانه ام سما 2 00 يبا نبا ربا يف لصوملا ىلا ه< ىلع نب هللا ديع

 ىفلاو لناو روصللا هللا دمع دق مهريغو برخملا نم ركسعلا لها ةعيب 1

 كرريخ يرق ملاهأت نا مهرماذ برا نع 6 ل 1] ةيطحف نب نسحلا

 رصمو ماشلا دونخ> دمحم نب ناورم عجو ام مانا ْتداٌعو امبشدب برطلا تدش 1 57

 ىلع لزت ىتح ناسارخ دوثج يف يلع نب هللا دبع ىناوو ل دوملا ديري ضبهنو ةريزماو

 يبرغلا يناللا نم اضيا هيلع 000 ريمكلا تارغلا 6

 بتتك ىفاو اًءلذ ٠ ناورم مودقل اراظتنا برحلا اك رحتي ملو يلع نب هللا دبع لباقم
 ىلع قدن ناو يقرشلا هنناج ىلع لوزنلاو (118) بازلا روبعب هرمأب هنبا ىلا
 مدقو رخل هبا>صأ دعاو ا بالا ىلع دقعو كلذ هللا دمع لعفف ٠ هركسع

 ال ال اطبا ناسارخ ىلها ناورم دجو ناعمكهلا 5) قتلا الف ٠ ةل أجرااو ناسرفلا

 .ةدحمو سأب يوذ رانلا الو ديداا هيف رثؤي ال ةراجح روسك ل اتملا دنع نو>زحزتب ٠"

 باحصا قاض ىتح ملاع هب هللا ٠١ موي لك يف نيقيرفلا نم لتمف مهنيب برا تماقف
 لها سحاو رصنلاب اوردابتو ناسارخ لها تنثو مهي دياب اوطعاو اعرذ كلذب ناورم
 كيم اولور فلتلاو راوملا ىلا ابنم مهورامأ ة مييلع اولمحف زجعلاب م الا

 رع
 .٠

 1( 51 1عومع ةبطحق 2) 1686 ةيسقرف 3) 511م1 نوعلا وبا

 4) 015. 51عام 5) 5710: ىقتلا 5



 )0ك لاا 7

 تامو اوقرغف تارفلا يف مهرثكا طقسو اضع, مهضعب بكرو رسملا ىلع اوخدزاو
 يذلا :)مجنما ليفوت لاقو .اًرساو اتق نوقابلا كلاهر 'ىطولاو سودلا نم مهضعب

 بتكا تنكو يسفش بورما هذه ادهاشم لزا مل يلا :رابخالا هذه ةنع انذخا
 اهنم ةرصتخا انا الا ةريثك بتك كلذ يف هلو. ءيش اهنم ينع ذشي مل ىتح ءابشا
 211853 لب وطتلا انو هش ةنعاف ابغي هيف انوأاو باتككلا اذه

 فالتلا ىلا هباحصأو ثاورع راصو ةيلعلاب يلع نس هللا ع ةانذل 0 لوقف اندهح

 نم لو هسيلاومو هب لها عمجف نا لبا هللا دمع هناو ناورم ص راويلاو

 نوكي ام اورظنيل نالّتسع ىلا اوراصو تارفلاربعو هيلع ردق ١١ حالسلاو لاومالا

 ناورم ركسع ىلا اوراص هباحصاو يلع نب هللا دبع نا مث ٠ ناسارخ لها نم

 وهو دمحم نب هللا دبع ىلا هولمحو هريغو حالسلاو لاومالا نم هيف ام اوذخاف

 هللا دبع ةعبب دمحم نب ناورم بره 1 ةريزملاو ماشلا برع تذخلاو . ةفوكلاب
 نب هللا دمع نب ةعقولا تناكو ٠ برعلا ريغ نم ةريزاا يف نم كاذذو 1 ىلع نبا

 رخآلا نوتاك ن 7 ينفق عسنل تسلا موي تارفلا ىلع ١ 0 نا يلع

 ىلا ة - يب نع مويلا اذه 2 كلما لقتناو٠ برعلل ةئامو نيثلثو نيتنثتا ةئس

 متاع
 يلع نب هللا كمع راصو ةط ؛ روصنملا 9 2زدمح كك هللا دنع ساء ايلا ونا كلف

 هةيولطا حلوو 3]هراثا علقف 7 يقلا ناورم روصق مدهب سم او ناسارف - دوئ> يف نارح ىلا :

 كا ملولا علب اأو٠ ناورم ىلط يف صخشو ناسا رح لها م 5 م لجر تم نب ىعدر»

 ناورم ناك دقو 0 دعاو ذك نع ق ةكثمدن معمو وهو يلع كب هللا كيع مدنا

 نيدلا اهءعضوف ملالس د دعا دقو هيلع لزنف يلع نب هللا دنع هافاوو (119') كلذ ايلا 5

 1) 1760م ارؤ[دلك 151غ 0517011011115 عا 1318 101 (عمصممع نهانا ةآح

 1دطلاإ ؛ هاك . طلوأ. ةعوط . ظدتط عطنا عك. ذدلطقمأر م. 2:9 عا آن1ةءادصست لح

 !/دعطتتمور 11,356. 0112 طلع عاعراتصأات؟ عع 1 طعممطتلا 21510512 501 58

 عءزاذ5 00115 1511٠ 2) 15:ع ء5أ هك-دهزإهأب حاتفسلا

 957 مد ؛ : اهراثا

> 



 نهال ا ع

 هللا دبع باحصا او راح منار ديلولا ْ مهاره كيدلا ةةغمد لها د ًاطاوع رولا ىلع

 عنف ديلولا ءادعا ضب ىعسو كلذ ىلع مذنب براا تنشنف دوءصلا نم مهوعنمو

 قو اولازي ملو فيسلا اوعضرو يلع نب هللا دبع باحصا لخدو ةنيدلا باوبا

 روظلا ص 18 ا اوذخاو لزانملاو قرطلاو قاوبمالا يف تاعاس ثلث سووراا

 ىراصتلا نم دئموب لاقو لاق قام دولا لتقو فيسلا عفرب يب ىلع نب هللا ديعر ١

 داك قاب دوهيلاو

 ناقرعم باط يف مظع نسخ ىف ةنيع يلع نب حااصب دمحم نب هللا دبع هحوو

 ةعم نوكف هللا ديع ءاا قءعايا رصم دصدقو ةيسداقلا قب 28 اع ردصملاب هر

 طساو ىلع اميقم روض دبع نب هللا دمع 1 و : هملط يف 7 يي

 ع مونع جورخاب 2)ادب زي اوملاط طساو لها ىلع ءاليلا مظع 1 ٠ ةريصه نب ديزيا دهام
. 

 | 1 ةنفاظ نامالا يف روصنلا دب زي, لسارف ا تنبأ نا : هل اولا

 (119*) روس مدهو هقثع برضب ماف طرشلا اذه ىلع هيلا اوجرخو هباحصا

 ةنيدم هل ىنمي نا نما سايعلا ابا نا مث .ربخلاب سادعلا يلا همحلا ىلا عجرو طساو

 اهنكسو رانالا اهاجو رغلا ىلع هل ةدم ثنيلِف اهنككسيو

 يىبال قشمد لها ةعسو دئولا ةّثيب يلع نب هللا دبع منجز ناورم غلب الد ١

 رصم ىلا اوراصو هتنن لهاو هيلاوم نم رفث عم برحلا يف دجو هاجر طقنا ساسلا

 111 ةضراعو ةبونلا دودح ىلا لصو ىتح لينلا ىلع ذخاو

 ” لصو الو٠ اهب ماقاف قشمد ىلا راص مم. قشمد يف أطبا دق هللا دبع ناكو هللا دع

 شويج يف ليعمسا نب رماع هل لاقي الاجر هباحصا نم هجو رصم ىلا ىلع نب حلاص
 ةنع ناورم باحصا رثنو اليل ةقرطو لينلا ىلع ازا ةقحاف دمحم نب ناورم ىلطا ٠

 لتقف طقس ىتح لتاقب لزي لو كانه ناك لتت ىلا أجاف هدحو يتتبو
 دأب ىلا الصوف شانلا :ةمح يف ايرهو هللا دعو هللا دبع ناورم انبارككتو :
 راسو ةكم ىلا [ 3) ] هللا ديبع هللا دبع قراذ مث لينلا ىلع يتلا [ 3) ]

 ”000]) لاوءألا[ ,3) ]  رماع لخو تا قيرطلا يف آ 3) ] ىلآ هللادنع
 كغ 00 م ممم تت 10 202 2 ية 0 د د د د 0ايام

 1) 1 م ع 2) «(701+ ٠ . دبي 3) 17659 1



 دل سلا

 فيظنتو ناورم ةثح بالصب رماؤ رصمب وهو يلع نب حااص ىلا عجرو هدم تاك يلا

 هبا عمشجا نيطسلنب هماق» يلع نب حلاص ناكو 3 نبا سابعلا ىلا اهلمحو هسار ٠
 8 , كلذ نا اوتظو 1) مخرتل أو 5 لاي هيلا اوندف| سم يفب نم هع نيه

 5 ناغقأت ١ أموب مهر ماو يع مسقنا ىلع 2 ناك دقو د حفصلا ل 1

 ائدمق ديد ولا 0 ميهيدباب نا سارح ءاثبا نم نيلجر ميثم دلو للك 3 لثع ماقاو مهد

 مهسورر تذخأو ةدعالاب مهونحطف كلمعي ع ائبالا ىلا 2) ىوا ذا ةنومط اجي مه

 تطعم 0 مهنم يتب نم عّشاتو مهلاوما ىلع ضبقو سابعلا يلا ىلا اهب ثعبف
 راعلا نم مهكر امل اي ىلع ماسشلا برع تمدنو ٠ مهانفا قيم اذ دلو

 ف ل و 5 تجاسهف مهلاوما نوذخابو مهزانم نولزاب مهيلع مجعلا طأستو

 ةعيملا نم اوعتتماو ٠

 فيط» 3 4] | درولا وباو اهيحاونو ةمرلاب هلزلمو يسّقلا |[ 3) ]دعا ناكو

 [ برعلا 4) ] مث مشاه لال [ 4) ] تناكو تبرطضاذ [ 4) ] نب دوصنمو اهب
 ديرب جبرخو اريك 2 برعلا نم درولا وبا عجو اهبلع ىلوتساو' (120") اهنع

 اهئقرش جرم يف لؤنو ص# ىلا نيطسلف نم هللا دلع صخشو ىلع نب هللا دع

 باحصا ةرثك هللا دبع 51 درولا وبا ليقاو برحلل دادعتالا هباحصا رماو 6

 وبا مي او ديك و راخ نيك رفلا نم ع انييدمبا فو | تسشنو الماق نيد درولا 2

 نب تنبح أسم ي ماو قشمد جلا عجرو ةنروس لها هللا دمع لخاو هباحصاو دول

  تاماغلا قَد 0 قدمد لها ةعدب ذخاو هباحصاو ا رم

 0 1 دق ناكو سف هو>و هيلا عمتجاو طاسمسب ملسم 22 جَخ م

 كيمو نيكو 6) اموت رفكو ن نروم لتوا نع ل ؟) اسسفرفو ةريز لا ند ا

 نيا قسوم دن ىف نازح كتاكو.بزقلا نم 7) لجو زنالا ندنحألا نئاسو نقرا ١
 نب ىسوم اوبراحو نارح اودصتف ةريزا برع تعمتجا مث ٠ اهب ناك ملا بنك

 آ1) 1 تاك[015 1010115 185 2/0 1 3) 510 عة

 ؟ععطات7ل. 2 4) 1آ8[6]06 دات[ 212 6 5) 'آعوع ةيسقرف

 6) 516 6ك( 70 ١ بل :دلَحو ع



 ل مسالا

 اذه لصتاو مهرخآ نع نع اومزهناو اوقفت درولا يلا لتق برعلا غلب (لو بمك
 حاصل ةريزإلا ىلا ريثك شج يف روصنما هللا دبعب هِجوُف دمحم نب هللا دمعب رمألا
 عيابس / نم براجو مند نانلل

 7)01 ىلا راسو هبايصا 121) ضعب اهبلع:لمعتسا, ؟)اسيسفرف ىلا لصو [ملف
 مايا يف طاسس أ اسوا هب روسو تاماشلا لها ة ةعم لحلا هاف يلع ني فب عام هلا 8

 حيتفو هيلا اجرخف | لازم د) ةنؤعح .نب_ روصتمن ملس» نب قحسال لاتحاو ءاتشلا
 . لخلاو اهلك ةريزاا ندم تف ناو رودنملا هللا ديغ كلذكمبا علها همم لخاو طا أمسمس

 كلم ازغ ذا دهللا اذه يف سانلا انف ٠ رهشا ةعق امئاد ءالملا لزيملو اباها ةءيب
 عجرو الها ىىسو ابحتفو ةيطلم مو لا

 ع
 دالب مهلخداو ةيئيمرا لها ةماع نمرالا قيلثاج 3) ناسركذخا ةنسلا هذه يفو .

 رابنالا ىلا 0 :: كلم نئاز + لقنو قلو لا نا نشف د و م مورلا

 100 ةينيمراو رولا هللا دع 7 اهملب امو رحم ىلع نب 4)حلص ىلوو

 برع عرجف رما دول دع نب لخد اًدلف» اميلي امو لوألا "1 < نب ىي

 كلهاو دءاو مد ىلع او ذف 0 رماو عماجلا ددحسملا ىلا اهئم ءاسرلاو لصوألا

 ددشتو يرحاو راعلا م شو ةباكلا كلذ دنع برعلا تاق ميمزحو ايما ع 8

 ميلك برعلا لاوها اوذذاو جارتلاب مهواتثاو سانلا عيمج ىلع ماه وذنب

 اهلماع لستقو اهيلع ىلوتساو بربح هل لاقب شيرق نم لجر ةيقيرفا جرخ مث

 مهاومأ ى ةصخساو ؟) رارحالا ىلع هب زا عضوف ةيليمرا 0 هللا دبع ل 5

 اظع الذ م ذاو

 هرمأب ناسارجب ذئموي وهو ماسم يللا ىلا دمحم نب 1 دج (121' ١
 جورخلاب هللا دبع ردا هيلع اءدق اًملف . هو ةرداملاب روصنملا هللا دع ىللاو هيلا ريصلاب

 1) 1.686 ةيسقرف 2) 516 5

 3) ةزع رز ذم/68 ةءتطتع ناشوك

 4) 1/1115 2 حااص 5) 15أأ !:طع1 ( رارحالا ) 512021126 ذات, 5

 ١ ةحارج ؟هعءدقغ زر كاك !ئططدص ةعهطتءدص يلاغالا 2/1, 6 1



 د ا .

 نإ ارس هبخا ىلا زعواو ةعم جورخلاب ملسم 1) وبا ماو سانلاب جيطلاو ةككم ىلا

 برعلا نم ةريثكش وج يف اميمج اراسف ٠ لعفيلف ماسم يلا سأر ذخأي نا عاطتسا
 لغد اًدلق. يرو 6 0 منان | و 0 را نب هللا كيع 0 تك 0

 برعلا 0 1 اذو كرس هم 0 نم 3 2 ل و هنافو 5 35

 درا هللا دمع رفعج يبا ىف ا ةؤالااب ىصواو رودس ةرسعءو نيس عبدا هكلم ناكو

 4ع 2) نب ل وسوم 2 يشيع ىلا مث

 ةئائلث ىلع ءاهز 3)ةنيطنطق, اعج مورلا كلام نيطنطسق ة عج ةئلا هذه ينو

 ل مأ + دوحسلا 5ك له اورظنو أوثق سانكلا ُْ يلا روصلا ره ْى 8

 0 تاقايش اورضحاو . ةّديلا لك ا كلذ 3 امل دودسلا بجاو رلغ هنأ هوةفارف 56

 نب 4) هساسا] اومرحو ءابالا تالاقم نمو ةثيدااو ةعدقلا ةسدقملا هللا تك

 0 عمجلا -- ةريثك نيناوق اوعضوو يسرإقلا روعار و قشمدلا روصتم

 رودنألا هللا دس.ء ةسغ 5 في 0 ديع ةافو يلع 0 دمع 3 او

 4 ةعسلاب ة هع قضدلا | فهالاو (122' 1 5 1 كلما ْي عمط ماسم يلاو

 مح اًملف ٠ وزغلا دارا دق ناكو هل عياسبي م هاو هوخا ىل ىلع نب حل 1 هوعنايق ان --5-

 فرعي و لباقم هل لاقي لجر نار 1 ناكو ٠ ةريز اا ىلا 006 5| وزي م كلا يف

 هءوجر ثقو ىلا هنا اكم ظنا 0 هللا دع نع ةريثك ش ودمج ه هعمو يلعااب

 قا يلع نب هللا دسع 6)افا رف يل اء نب هللا دع عيابي و 8 طبضف جيلا نم :

 ار>تفو م افأ:نامالا-| وءلط من 5 مو نيعبرا اهماع مييراحو اذا اهيلع بصنو

 ةنيدملا باب هل ١"
 ءانبا ىلع برعلا مدقي ناكو قارعلا ديري ضب نارح ىلع نب هلل 1 0 اء

 لانا مفدي مهلاوما -ا دش ًادبو تاكو 0-1 تتار | ُْق مهري ناسارح

 0 6 5 ل ) ىلع :ء

 4 تا 2011 لت 700111115 ]031135 ءالأ 5 111 غانٌ'-

 5 ل 0 : 6) 560115: ىفاوف ني
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 مودق لبق ىسوم 2 وسلم نآأك دقو ..:نانلا ةعابو ةفالخلا 4 ىعدو اهراثم ىلع

 "علا ىلإ ةكصر هيلع ار ناضارتن انو قزاكلل طع عج روصتلا هانت

 0غ جيت دخاو مهدعوو مبظعوو هدعب فاختسملا وه روصنلا هللا ددتعانا مملعاو

 ٍ 7 روصنملا هللا كمل ©

 تءسوتساو روصتملل كللملا قوتسماو 4 ةعضاتي هدودح ىلا روصنملا ىتاو اف

 هللأ دمع ءاقال ةريثك شسومج 5 لصوملا كك صويخشلاب ماسم 1 ةا (128") هارع هل

 دق ملسع ابا نا ىلع نيرهللا هع غلبو 1]) امسفرفب دموي هللا كمع ناكو ىلع نبا

 :تارفلا ىلع نب هبا كهكويرع لزؤنف لصوملا نقبرط ىلع دخا لو هنأو رابنالا نم لصف

 قلن كيري هناك مام وبأ زاتحاو اهع لزنف نامصن 1 راص ىح حمسأم ربغ 5

 دس
. 

 ىثناو نيعلا ل 00 ]رت ماسم وبا غلب الاف : يلع نب هللا دبع بلطف نيع

 " اهتب و ىلع نب هللا دع نيب لاحاو اهزنف نيبيصت 2) افاو ىت> رْخا قب رط يف اعجار

 وقلما الك لعجو اليلق ةنع نبج نيسصن ذخحلا ملسم ابا نا هللا دبع ماع الو

 2 اهدحا اند مَ ةادملا حرطيو ير قدا: ا هركسع طيبي عضوم لا عضوم

 00 لاق اراكك قلخ نيبقرغلا نم لتقف موي دعب موي امبشب.برخلا تدشنو رخالا نم

 7 صقنتو دنت تلعجو برغلا ىلا قرشلا نم ةدتمم ران نم ةبرح لثم ةيآ ءامسلا يف
 ١ : يلع نب هللا دبع برح هب ىداتي كلذ لكو

 0 هيدي نيب :مزمماف يلع 2 هللا لع ىلع هن االل< ضعب ْي لمح ملسم ابا نا مث

 ' مهركسع اوحابتساو ىلع نبا هلل دبع باسح”ا لتق يف مهيديا عضوو هباحصاو ٠

 هيف رهظ يذلا تقولا ىلا ارتدسم ثباو هناكم ىفخو رتتساو هللا دبع برهو
 3 ”نوعابا يلع نب 3) حاص هحوو همخا يلع ا ينام 22502 ةرصناب

 اهاخدف 1) اسفرق ىلا برعلا ءايحأ بلطو نيط لذ يلا مظءع شدج يف رصم نم

 ا” 111) مفزحا ىلع ىلا ىتج مجدي لجو لجر. فلا ني ربشع برعلا نمب لثقو
 000 1]) .11.٠ ةسكرك 2) 567215«: فاو 2-2 اص نيب



 مسا «/له مس

 ءانالا سوح ُْف ردوح هل لاقي 1 لجر روضنملا هللا دبع هحوو مويساومو مهلاوما

 نارح ىلا راص ىلع كب هللا دنع نا هعلب هنا كلذو لصوملا ا ةيطحق 0 ةعمو

 عطقناو اوبس اوناكن ا كعب تافاسلافو ةريزاا برع 0 2( رمأف 0 نه 8

 رامنالاو ةفوكح ١) قيرطب لن ٍلصوملا قيرط ىلع نا نم ماسم 7 00 5 6

 امل راعج يأ ىلا عج 3 رعد قار ءلاو ناجح رذا قر أمف ن ناولح قيرط دحاو

 ىدسع 7 خو هن نم 3 ع امو ناسارح 3 ملسم يبا رام رثعج 3)وبا غلب

 قلملا مالك هب فطليو ديعاوملا مدعي و هب قفريو ةفطعي لؤي ملف هاتاذ ىموم نبا

 ليسهإف كلذ نع ههحو عجرو هب ةملع 7 ناك أَو فرص ٌقح ةفيطالا ]| ليطاو

 هيلع هل وحد تقر ُْى هات رعأ هملأ .لصو انو 0 ربا 3 ةء> يلا لا هعما١٠ :

 م وبا ناكو ا ناكظ ةملس 1 لامي ة 0 مهم ىلإ داوق ب الجر 0 26

 ىدع هأتو هغلب اىلف ةعاشم يي مم د ظن ناجح رذاب ايحا ناكو هيدي تيب 1 لق

 كف نهاو مليدل و سودعملا يأر كسفأف ىراا لل راصف 0383 35 4مهد يلع 1 اع

 . رهوج 4 لاقي 1)لجر هيلا ف رفعح يلب هراخ 00 او هبأر ىلع اوراصو مهديغو

 ءاهز هب ادعصا ةماع سوحلا نم 0 يسوجلما مزوثاف اف كلا انه همه ىرلا كك لصو اَداف

 ردعح يلال يرأا لها ةعبب ك1 مهلاوماو ميل اها ؟)امسو لجر لا نيس 4 ىلع

 ن -

 صخشلو رعم ىلع نوع أيا لمعت سا | 6 هع 3 ىلع 5 ديلاابق رعأ روصنملا نا م

 امشدب امو 2 كب 2 ىدوغ روضناملا ع 3 . لحاوسلاو تاساشلا 41 ةبلس لع

 ناك نم ةسعبب ذخاو هباحصاو ةلتقو ةمزبف دواد نب غبصا هل لاقي اهب ايجراخ يقلو
 2 هك ُْي كلذ ناكو ا ةيحانلا ىلع لمعتساو مهريغو بدوعلا نم كازه

 برعلل ةئامو نيثلثو

 1 00+ 1 < سر 11 ل ا 300 :انأ . 07

 4) ىلع هلا 5)' 5 ىسو 6) 561156 : نإ 28



 ” ضخ 5-5

 جا ازغو اهلها 2) ايسو اهحتفو 1]) العلاو أزغ مورلا كلم نيطنطسق ن نا م

 نم موق جبرحاو حان ريغ نم 0 2 مب برعلا دانا ف مورلا يلع نبا

 مهقيلثاج ناثركص ؛عم ةينيمرا نم مهريست مورا تناك نّمم ناللا نمرالا
 يف (1245) اونكسي نا مورلا كولم عنتما مويلا اذه نمو ةيروس مةنكساو

 روغثلا نم ةبيرقلا عضاوملا يف امسالو نمرالا نم 55 مهئاطاس ه

 ناو مورا كاوا ولا ىلا ةمطام ةراعب روصالا هللا ديع رعا تقؤلا اذه يفو

 000 01| وزبل ةزيازللاب جرغو ةازما اكتم نركتف تاناحلا اًهنف دعت
 هرما ظاغو رودنملا هللا دع كلذ قا ؟اكلخ ناس ارْخ ءانيا نم هل لمثف1) لمكم

 ةمزبذ 6) ةعرح نب مزاح روصنلا هللا دبع هيلا هجو لصوملا نم اميرق راص اًدلف هيلع
 رع

3 

 0 ةباحصاو هاتقو

 ناكو هاصعف راخلا دبع ُهل لاقي الجر ناسارخ دّلق روصنملا هللا دع ناكو

 ىّعسِف فااط يلا نب يلع دأو ضعب جرخ اه.فو٠برعلل ةئامو نيعبرا ةنئس يف كلذ

  هلتق نم دوصناا هللا دبع هيلا هجوف برعلا نم ةفئاط هيلا عمتجاو يدهلاب هسفن

 رما اهيفو ٠ اهلها ةعيب ذخاو اهحتفف ةيقيرفا ثعدالا ازغ اهنفو ٠ هباحصا كلهاو

 حلاسملا اهيف بصنو مورلا كولم اهيرخ يتلا 6) العلا» ةرامعب روصنملا هللا دبع
 5 ديع ناكو ةعم شوماحاو داو 4 ناسارخ هبا 0 عفو كلا

 لامحلاو روحملاو ناجر# نازح نب نسما هل لاَقِ يجراخ أذيا جرخ مث : درك ي 0

 قرطو ة ةعص ةفمض لخادم اهو اهللق يف ناحسرذاو اهبرغ يف مليدلاو ام ةطي4

 ىلا قرمثملا نم رحملا لحاس ىلع ًاخسرف نوعبرا اهوطو ةدشلاب الا اهلا 0

 .٠ م ٠٠١)7 اهضرعو برغملا

 1) 516 (عاكأتت5 . 2) 6: سو 3) 5ءىلطع : اص

 4) آ.ععهأات# يرورح 5 6011 2 هلا ليقاف 6) 5زء [ءدغا عع

 [انل5 ٠ 7) 1ه,عنع 0ععوأ ة!11لنن00 1؟هاتانلل 12162 15630 ©56 0

 م3123 ٠



 ع لام

 دنهلا روك نم ةررك برعلا حتف روصنملا هللا دبعل ةرشاعلا ةئسلا يفو (126”)
 نع لامج اهيف تاقتناو ةديدش ةفجر ناسارج تضرع اهيذو ٠ لباك اهل 1) لاقيو

 اهاوازجا تقرفت اهتحن ضرالا تازازت اًدلف ةراحم الو ةرجش عدت ال تناكو اهعضاوم

 تلاازو

 هللا ذبع ةعاظ تعاخو ناسار# :سوحلا ىصع:هللا دمعل .ةرشع عبارلا ةنسلا يفو :

 2)س عراف اهل لاب ناسارخ نادلب نم ةدلب يف ناك هنا كلذ يف بسلا ناكو ٠ روصنملا

 مبا رخعسالا ا اودرفأ لق 4 فلا دوت هعم ناكو 0-3 ةنم جرجس ليح

 ىلع اوعقوف مي ديأ يف ةلابق ا 0 عاّمصلا ه هيلع ناكو هصيلختو ندمعملا اذه

 مهريغ با 4 هعقديو ميديا ن ل ا حر 0 ناطلسلا داراو ميظع ره هيف ندعم

 و اريثك 2 سانا هبا بمحصا نم 01 هومثاوف مهضعب برضف كلذ نم اوعنتماف ٠

 نيثلثو ةعبرا هيلا هجوف 5 رلاب اممم ناكو مهربخ ةملعب روصنملا هللا دمع نب دمحم ىلا

 مهدي ري اضيا لتاقم فلا نيثاث يف ضم: مث . هتمدقم ىلع مباعجو لتاقم فلا

 سوحلاو نداعملا هيف يذلا لبطا ىلا هتمدقم ىلع اوناك نيذلا موقلا لصوو (1275)

 هباحصا ةعزه هللا دنع نب دم ع مهتماع لتقو سرجحلملا مم مز مهوبراحف كانه

 ناكو ندعملا رماو م هرمأ هيف هفرعب أباتك روصنلا هللا ذيع ىلا 7-5 هعضوع ماقاف

 الجر موقلا ىلا هجو ءاتشلا ةنع سا اًدف ٠ كانه 4) اًتْشَم 3) رسسفرا هل لاق عضو

 مهنم اولتقو مهومزإف مهوقل مهيلا لصو ايلف ٠ لتاقم فلا نيعبرا يف مزاح هل لاعب

 ىلع لزتف هللا دنع نب دم ىلع اول>و نيقايلا اورساو لجر فلا نيرشعو ؟)] فن

 ظ ملسلا ةئيدم ليام ةلجدلا
 بأهل نب ورع ا ةيشيرفا لها ىصع روصنملل ةئس ةرشع سماّا يفو 6

 نيثلث 6) ىلع ءاهز مهنم لتقف ةريثك شويج يف ىأهأا نب ديزي ميلا بر ٠ هباحصاو

 ىلا راسو اهلك هشويجب ىضم روصنملا نا مث. عجرو 3) مهركش موقوأ لجر فلا
 مهمزلاو اعيج سانلا فسعف نيطساف ىلا داصو تارفلا دبع مث ٠ امايا اهب ماقاو ةريزؤلا
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 1) واو ع03208غ. 2) 3(: . ذأ6 600مل“ : با 4) ؟نونطو : ٌّقْشْف ٍ

 5) امد : انت كل ىلع 98

 ؛
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 ىلا رف ل كاس

 مل ىتح اًديدش ًاقيبضت مييلع قّيضو كولملا نم دحا اهيف ةمدقتي ملا 1) فاكو بئاون
 قدصتم الو حالف الو روبقلا راّثح الو لامح الو فاوط الو عناص نم نانا قبب

 ةضي رع ةلي وط ةعساو جبورم اهيفو ا.سرف نورشع نميتلا ىلا 2)ىلرللا نم 2
 ناروس ةئيدم لك ىلع ندم سمخ اهيفو ٠ ةريثك هكاوفو ةقتلم راجشاو ةريزغ نوبعو

 اداسجا سانلا طرا اهلهاو ةتهاش لابج سور ىلع ةدع نوصح اهيفو ٠ ةثلثو
 رذئموي وهو 3)ديهصا مسا ناكو ريثكقلخ ايفو تاءانصلاب مهقذحاو اولا مهتسحاو

 هيلع رفوو جارقا هيلع لّمثو السر روصتلا هللا دبع نب دمحم هيلا هِجوف ٠ 3)بسسروك

 نوع ه4) وبا هيلا هلوسر ناكو برجب نذأب وا هيلا جرحي وا اهامحي نا ٌهرماو ةفيظولا
 بتكو لسرلا ماك باتكلا 5) ئرقو لوسرلا هيلا لصو اًملف ٠ هباحصا نم رفن عم

 ريسغص يعضومو ضعبب !هضعب رومالا سيقا لجر يللا »: هيف لوقي اباتك روصنملا ىلا
 |0000 ةارالاو فلكلا نمااه ماي امو تورنتو برملا يف ترّكِف ['ااذاو قبض
 يسفتو يضرغ هب ترفوف يلاع ةناكذ ام تعتباو 6)|هتمصحف يسفت ىلا تعجر ءالبلاو
 1 وذم ويف كلمت نوم كريغ للا ماا ةتمك ىذلا و اهاث ليا أهنع و

 « كنودف كلذ لك [ 7) ] كل
 راسو ةلاوءا زرحاف 3) دمبصالا ادع عيرخو [نوع يبا] باوج لوسرلا ذا اًملف

 الذ ٠ هللا دبع نب دمحم ىلع هباتك دروو (1287) اب. نصحتو هنوصح يف [ 7) ]

 اواخدف هاك ناسارخ شوبج يف نوع ابا هيلا هجوو ٠ هيلع ًاقنحو اظيغ التما هأرق
 اهيف اودسفاو اهاها ىلع 8)اوراغو اهودكسو اهقيتاسرو اهررك يف اورشتناو ناتسربط

 درو ام ىأرو اف اونصحتف نوصحلا ىلا هتنب لهاو 3) ديهصالا ألو ًاميظع اداسف

 نوصالا ضعب اوزغ موقلا نا مث ٠ موقلاب هل ةقاط ال هلل ماعف شوا نم هدلب

 كلذ ريغو رخافلا رهوللا نم اًراجحاو اشرفو اعاتمو اميظع الام هف اودجوو هوحتفف

 ةينآلا نم
 ك0 ا ااا كالا تت ككل كاكا اتت“ ا دسمسلسسلا

 6 ان : اًمَلُكَو 2) 1.686 : ءايب رملا .هج11)م 181 21101110 066356 101
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 هباحصا يف مهلا زدبف موُقْلا ةبراحا روهظلا ىلع مزع كلذ !)دهصالا ىأر اًملف

 هومزف ذ موقلا ىلع اا و6 ءوج مهنم عمجو مليدلاب ق ا ىقح اراه ل هومز

 تام ىت> كازه يبد ةينآث مليدلا ىلا ىذمو ضيا

 ابلها اوبسو شرفلاو حالسلاو لاومالا اوذخاف نوصاأسا كلت ىلع موقلا راغاو

 نع هللا ديع نب دمحح صخش مث :اهنه اوجرخو اهوفظنتساو اهلك دالبلا ىلع اولوتساو ه

 ٠ نم اخسرف نيعيس ىلعو ناجرج نم اخسرف [ آ1) ] ىلع ىتتبو روباسن ىلاو يرلا

 نويشلا يدي نيب لمخلا 4 ناكو ب دملا مجنلا ررظ (128' (١ ةئسلا هذه يىفوءورم

 ثسلو اهفلخ نم راص مث للمشلا عاعس تح راص قح راسف روثلا ْي نسيشلا لا

 جحو ناسارخ نم هللا دبع نب دم عجر ةئسلا هذه رخآ يف ناك املف ٠ اموي نيعبرا

 قوف ةلجدلا ىلع ةندم 2)انب روصنلا هللا دبع نا مع .روصنملا هللا دبع عم سانلاب ٠

 ىلا ةنبا دمحم ذقناو ٠ اهيلا هتيشاح لقنو اهنكسف 3)ملسلا ةنيدم اهامسو نئادملا

 ةنيدم اهبناج ىلا 2)انبو اهيلا راص ىتح لحرف يرلاب نككسي نا هرماو ناسارخ
 ةدئحلا اها

 لاقي ةمطاف دلو نم يجراخ ةئيدملاب جرخ روصنملا هللا دبعل ةعساتلا ةنسلا يفو

 هللا دبع هيلا هجوو سانلا ةعيابق ىلاط يلا نب ىلع نب نسما دلو نم ناكو دمحم هل ١
 هباجصاو: ةلتقف: ةريثك_نشرتيناف قتتوطلا ديو: ةضنننا قيوم تناول 0 |

 خلا. ناضو هتيم: نع ضغشب دق هللا دع ناكو.رتتجت ىلا ىلا ى)اهليجق ها
 اقوخ كلذ لعف امناو هسأر ذخأو ىجراتلا لقب ربا هانا تح كانه ركسعو لوكاعلا
 كلذب فيطي امو ةرصبلا لهاو مهنال (129”) هيلع ةفوككلا لها باقني نا نم
 ةعبب ذدخاو ةرصبلا ىفناوف يهربا هل لاب 5) أخا يجراخلا اوعياب دق اوناك نادلبلا ند ٠٠

 ريك شيخ ْي صخشس هي همخا لتق هغلب ملف روصنملا هللا دبع برزح ىلع مل اهلها

 ةسمح را رفعح يلا نيبو هم 3 << ملف لوقاعلا نم برقو رفعج يبا ىلا صظ

 هباحصدا 1 لتفو ةهزمف ريثك شيج ُْى ىسو» نب ىسع ه4 هملا جرت انيس ا

 1) 516 00062.70 2 3) 5613 مالسلا هنيدم ل. همم 4

 ” 0 و) 510 . 10116 5 ؟ه5ءاج2 "خا يجراخلل ناوي
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 ىللمو هلتقو ةكرداف ىسوم نب ىسبع ةيلط مث ٠ ةكرعملا يف لتي ملو مهربا برهو
 لالالا 2) تاتو نورا عيقكم اذه لا لف رتمج ىلا ىلا هسأو

 ىلع ءاهز برعلا نم اويسف ابآكن اللا باوباو ةيقذالو 2)نوزح تزغرزخلا نا مث

 ةاع اواتقو هومزبف بعكنب ىسوم مهيتلف يشاومو ةريثكل اوما عم« سفن فلا نيسخ
 ناك يتلا همع نبا ىسوم نب ىسع ةع رودصنأ ١! دمحم نب هللا دبع ضقذ اهفو ٠ هباككا ه

 3 50 ةعيملا مانلا دخاف روصنألا هللا دلع دعب هدكلم ىلع 0-0 او اهأبا هسا ئزانلا

 .مورلا دبع يلو هلع>و نوال هنال نيطنطق عياو .يياملا دط ىلو 3)ةلعحو هللا لع

 ةينيمرا لها نو موق اهتكساو دشن اندم مورلا كلم نيطنط-ق ه) انب اهيفو
 دتشاو مهلاوماذخاو جا رثحا مهمزلا تحس انلا فونص ن «فنص الو ...1297()5) يهريغو

 اهاكاو اهتحطو فسحلا ذخاو رومقلا رفح مضعب نا تح دهللا غلبو ءالبأا سانلاب

 مهقْلو سائلا يديا نم مهاردلا تينفو قاوسالا يف تعيبو تيوشو بالككلا تو

 يف مه ائيبف ٠ نيعاوط مهل تجرخ هنا مهيلع هوركملا مات نمو فصوي ال ام ءالبلا نم

 فصنو رهشا ةثلثو ةئس نيرشعو ىدحا كلام نأ دعب روصنملا يفوت ذا دهلا اذه

 ةنس نيثلثو 6) عبرا ك٠ نا دعب مورلا كلل نيطنطسق يفوت ةنسلا هذه يفو

3 
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 ةئامو ناسمحو 16 عش يدمما هللا دنع نب دمحم هدلو كلم ٠٠ . !!شاةةثلثو ٠6

 . ىلع كلمو ٠ ةسح هوبا ناكح نم اهيف نم لكق الطاو نوجسلا حيتفب ىصاف برعلل

 قلطاف نينرلا يذل فلاو نينو 5 را ةنس ُْ ناس - نيطنطسق نب نوال مورلا

 دمحأ ةيناثلا ةنسلا يفو ٠ هافث ناك نم لك درو هيبا سدح يف ناك نم اهيف نم لك

 9)ةيطالع ةشدع 8)ةريثنا ىلا لصوو مورلا دمحب نب سايعلا ازغ يدهملا هللا دبع نبا

 دالب ف مهدحأ رجلا جراوخ ةعيرا جح اهمفو . عش ف عنصي و اهلخ دف

 ٠ 10) رهنلا ءارو عبارلاو ني رحبلاب ثلاثلاو ناتسجسب يللاثلاو دمعصلا

3 

 21 0 - تادهو 2( 516 006 3( ©0111. مف 4 عم :ىف 1

 5) كثآ1وا1104 0عع5 انأ1 :ىقب امو سانلا ىلع بئارذلا روصنم برذو

 6): | (015 :٠ اعرا 9( 10ءعوغ 21101010 روصنخلا ةافو دعب و 8) 20

 ةرقنا 4ك:#676. )9  1آ.ععع هيطالغ 2 10) 11 لعوزمتأ هلع 1سءمت ماعؤتك . ؟ ©
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 هع طمع ةعوطتت طتو[مرتو هش 0ءمدنعتم ظاصتمءتمم آ1طص د1 كسل

 5113-11 11150112 112157615211. الانام ع11 512551015 1201632 (0001-

 حمر 81511015 ععوم 115)28(2211516525150 294: 121111611 1710 5

 نقطع 2051221 ءل11ه طعام (185) 0

 (5 567 -8 69 16-1.11) نامزلا كلذ يفو : هْخيرات فى يجبنلا لاق

 كاجر ةرشع 0 سلجملا هيمشنل ةبكرع ( ولع )وحل لوط لع «نون نب عوشلل ن هز 2

 هتضاخت نم معا: نو "كالا نتف تاركبلا,ءاهنرم سساوفا ةضيارا» لع يشد

 0 5 نم نامزلا اذه ف قم ل هنال تلطب ا لاو ٠ ٠ اهف

 (2 57" ع 8 66 1١ 5-3) راص لاداع نامز يف : هخيرات يف ىجبنملا لاق (لمثنتع) ٠

 5 0 كلم يسوز نا نوطالفا ذو سويلد مايا يف ضرالا ىلع رخآ نافوط
 ةنس ٠٠٠ هتايح مايا لك تناكو نانونلا يف ةحيمق لك لمعو نامزلا اذه يف ناك

 (2 18-595 66109--13) ةئيدم تي هنامز يف ا ىجبنملا لاق (زوها)

 ٠ ماوهلا م ء يس هيلع عمال يذلا ساحنلا لمع راص نامزلا كلذ يلو ةشروق

 عم هريسفت يذلا سوعاف سويرآ عمج ساننثا ةنيدم يف راص نامزلا كلذ يفو ٠
 ءاكمطاو ةاضقاا

 (0561'-8 )10-671٠١10 2 نامزلا كلذ يفد : ىجشنلا لاق ( اروبد١

 كلما. سزوس اهانو اي فسخ ىتلا ةدنيطنطسلا نآلاءقفي ل6 طمو)
 دازو اهركغ .و نماوملا كلملا 7 اكلم روهدو نأمز 75 0 (ةءظنزب)ةبط رب اهامسو

 (9)نسؤتوطف كلم نامزلا كلذ فو ؛ شيا: لاق.:.ةينططستلا هناي اهاتسؤ 1100
 كلذ يفو ٠ مهاكأيو ليبسلا يرباع نم ءابرغلا حبذي ناكو لينلا ره: ىلع يتلا دالبلا
 امضلا الو قاثعلا ةكردب ام هتعرس ةرثك نم هنا ةنع لاقي يذلا سوسويرق رهظ نامزلا

 ( ءابظلا )



 تك 0 0-7

 (م638"-8 8 4:19:69, 74-10 نوع دعا

 . تاّيقتا نورهظي اوناكو سولطصو موساتلاسوأوق فرغ نامزلا كلذ يفو.: يجبنلا لاق

 انتشفو | (0 اليس) الاس ضيا ترهظو مبثم نوبجعتب ساسنلا ناك يتح

 يفو لاق . . . سانلا نم ةريثك الم اوعزنو عاونا ةعست اومسّش اوناككف ةسموسالا

 ةنازلا ((15ع6) اروعرع و عطقو سرؤلا دالب ىلا نعالسروف ل نوءدج نمز ه

 ةنس يفو :ةراجحلا لشم اهلا نورظنب نيذلا ريصت اهاجو اهنسح ةرثكك تناك ىلا

 000017 |رلاكو ةعبس نئويلبا تاب تربظ نوعدج روبدت نم نيئثلثو (68" ١ دحا
 تناك ىتمو نهئاولا نسح ةدشل نرهوجو يف ةهجو ىري ناك ناسنالا نا لاقيو
 انتنروق ةئيدم تدنب' نامزلا كلذ 'يفو ٠ "يضي عضوملا كلذ َناف ةملظلا يف ةدحاو
 راثمفلاب ىصزي ناك هنا لاقيو «سوفروا)سوسوف كلم نامزلا كلذ يفو ٠ ايطام ةنيدمو

 اهضعب نا اومعذو . اضعب اهضعب (2يكتن) ىلتتالو عمست شوحولاو عابسلا هيلا عمتجيف
 رحبلا طّس ىلع (» )اوه روق ةندله تن ” نامزلا كلذ يفو ٠ ٠ ماني ر ف هانغ عمم اذا ناك

 فاجعلا ىدحا وه يذلا تببلا اهيف نا لوقلا مدقت ىت يتلا ةيننروق يهو .
 00 22-19) يب (ةبلغ) هيلع ةنس لوا قنوع يجينا لاق

 لولا سلقرف املعم (2) سونا رهظ:نامزلا كلذ يفو.لاق-روص ةنيدم تدن نوع اد

 قرعلا نم (ةمتاونلا 00 رحملا ىلع ةثلثلا مانصالا ماقا يذلا ريمكلا كلملا

 2 فاجعلا ةلج يف ةروكذملا ىهو (قرغلا )

 ( 8 18-665 جه )12-1١11 وه يذلا (2) ارويدنل ىجبنما لاق ( نوديع)
 هيف وشب نوثلثو نبا نيميرا هل ناكو ليئارسا يتب ىلع اًيضاق راص اذه : نورك

 ارهم نوعبس نوبكحري اوناكو 7

 (2 8-68 71 1. 14-2) نوشم“ ريبدت نم ةنماثلا ةنسلا يفو : يجسنملا لاق

 نيئلثو ةثلث نبا ناكو ةحلالا ىلا برقم ىذمو نيبارقلا بونلا كلم سودنكسالا ذحلا

 (سوالثم)سوالم» ةمسا ناكيذلا (5م311) ىطرفسا كلم ىلا لخدو ىذف ةنس

 00000 كتحاو باع قح اموز: لفغاف الاتوتاتسح ةحعاف ياله كانها قرف
 سواليم مدق اًملف ٠ ةنابرق برقي ملو (2) ةنازلا ايجورفا دالب نم سويدالب ىلا ا. ٠

-_- 



 ا سريس

 ةةيفس نيسخنو نيتئامو نيفلا ىف اكلم نب. رشع هتبراحا دجتت او ثضي ناك ملعو

 ايلع اويلغو يلاليه فطتخا يذلا ةنباو (:1352) سوئيرف اوب راحو رحبلا يف

 (11102) نوليا ةئدم تبرخ نامزلا كلذ يفو لاق ٠ نيئس ةرشع دالبلا عج ىلعد

 سور تام نوشمشل رشع ةمعس ةئلم يلو ٠ هراعساو سرموا تاك 5 ةفوصوملا

 ةثام عست هتايح مايا تناكو اهيف نفذر لحاوسلا يه ىتلا ةيطيرقا كلم (2 ءانك) ه
 ةنس نوناكو

 (5 99" - 8 87 1١ 85 [© 1١15 19--20) نم س.خ ةنس يفو : ىجسنملا لاق

 ئندت هس ْي و6 ٠ ةسلبكا نيس عبرا كس سمكلا ينس عضو ءادتنا ناك ايزوع كلم

 ةككامملا تراصو لصوملا ةككامم يه يتلا نيينارومالا كوام تضرقتا ايزوع كلم نم
 لباب ةيحانب (نييئادملا ) نيساوملا ىلا ظ ١

 (5 987-100 106- 14) ازغذ اءزوع كلم نم نب رشعو ةثاث ةنس يفو : لاق

 ةرشعلا ليئارسا ينب طاسا كولم ةئيدم يثو نيرمش ةنيدم لباب كلم (لوذ) لوق

 كلذ يفو. نييقرشلا ىلا ةنع عجرف لاملا نم ةردب فلا اهككلم ُهل عفدف امحتتفاو

 ةنس ايفو ٠ لويكلاو ليقاثملا لم. ناكيذلا شوغرا نم يذلا (ة)ندنم فرع ناَملا

 ةدم كلما ( 2رثمالف تلغت) شقا غلب ىوتننو لبان كلما ان زو ةكتلم نم كيا |!
 نيتاوزقلا كلم ضرقتاو لوألا زيشدزا كلم نامزلا كلذ يفو ؛ ةنسش نوثلثو هس

 ةئس نيررشعو ةثاث سولوسكوا سايقنا ةنيدم يف لوالا كلملا نيننانوءلا ىلع كلمو

 (© 1015 ح8 861١19 ©[ 87 101) محام نامز يف نا : يجدنملا لاق
 يفو.٠ ٠١ سود ىمسي مورأا ىنعا نيينودقملا ىلع لوالا كلملا كلم ليئارسا ىنب كلم

 راعّسا باتك عضاو 0 فو دادلا (سريمواو) سريقو سوب زاموق فزةنامرا كتالذ 4

 مهرابخا رئاسو مهتاحوتفو مورلا

 (5 108: -104 ع 8 89و 1١4 © 90 1. , و91 1.18)يفو : ىجبنملا لاق

 وهو (2)سلايورو سوثامؤر نانويلا ريغ ةحئرفالا مه نيذلا مورلا ىلع كلم نامإلا كلذ ٠
 هوخا ناكو همساب ةيهور اهاممو ةميظع ةنيدم ىنبو جنرفلا ىلع كلم نم لوا
 ياك "هكلم ةدم نافذ ةكلم نم ةرشافلا ةنششلا يف'التتف' كلما ى ةكتارش نيرا ور ١١
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 عرضتف بلقثت تداك نا ىلا ةنبدلا يف لزالزلا ترهظ هلتق املذ ةنس نيثلثو

 نكست كلئالزلا نا همون يف ىأرف لزالزلا نكست نا ىلامت هللا ىلا سوناهور
 رباكحا راشاف ةككامملا يسك ىلع كعم كوخا سلجي نا ىلا (103”) (نكست ال)

 اذا راصو كلملا ريرس ىلع ةعم ةساجيو بهذ نم (هيخا)هوخا ةروص لمعب نا ةكلملا

 هذه تراصف اذكو اذكب انرما دق : لوقف هنخا نعو ُةنع مكت ىهنو ماب ملكت

 كلولملا اهلمعتساف كلملا 0 يف يظعتلا ىلا تاقتناو نالا ىلا مورلا كول« ةغن

 صونامور ناو لاق. لزالزلا ت 0 ىلع ةروصلا ساجا انو.نآلا ىلا ءالجالاو

 مرنم لثقف حالسلاب نوضقانتي ؛ةشدملا لها ناكو ةميظع ةعاق ةممور ةنادم يف 7

 فختف ضءعب !مضعب ةيعرلا ينفت امكل كوالا ليح ةلمج نم كلذ ناكو اريثك اقل

 كس يصحأ ةممور 5 نم رشع ةعسس ةئس ىو م ملع كولملا ع ةيعرلا

 ةناعمس غلبف مهددع يصحأ نائس 06 دعب نمو ةوبر نيعمسو ةسج مهددع غابق

 يف خيرلا وهو شرال ايظع ادبع لسمو اهئيز ةيمور راوسا نايذب دعب نمو ٠ ةوبر
 وهو ايادحلا ميكدل اباعرلا نودهم هيفو سدنلقلا ىَّتسي يذلا وهو ناس رهش

 هبفو لما جرب سمشلا لوزت دنع عيبرلا لوا رهشلا اذهو قرشملا لها دنع زورينلا

 بشع لثم ةرضنا ةعبرالا ناولالا هيف لمعيو اهناولا نسحو اهراهزا ضرالا رهظت

 راثلا نولك ةرمخلاو ٠ ءاملا هي ةنال ءامسلا نولك ( 2 ةقرزلاو ) رحملا» ضرالا

 نيرشعو سمح يف سمشلل اًديع لمعي سراف كلم سواتم ناكل اقو ٠ ءاوهلا ضايسلاو
 ءاوهلاو راثلا ينعا ةعبرالا تاسقطسالل تالاثملا هذه لمعو عيبرلا لوا وهو راذآ نم
 «(ءاسفيسفلا) ايقسقلا عناص مكسحلا سمليف فرع نامزلا كلذ يفد ٠ ضرالاو ءاملاو

 بهذلا ضصفلا وهو

 (1065--8861.11) ةنس ئتتسو دعا انت انفا ا: : يجينلا لاق

 (107" -896 1. 4-1) يف كلم ابقؤح نب ىسنم مايا يف : يجبنأا لاق

 مورلا روهس يف داز ىذلا وهو ةئس نيءعبراو ةثالث (9 سوئيرف) سومن رق ةممور ةئيدم

 روس لك ناكو روهش ةرشع نامزلا كلذ ىلا مورلا روش ناف طابساو يللاثلا نوناك

 17 نم رهو ( ه2 مأ[601ع) نولوطق ةيمور ةنيدع لحم ىذدلا وهو ٠ ًاموي نيثلثو 3
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 ةتيض تناك اهئال ةعداخو هرجح عّسوو الوا ةروكذملا بئاجعلا
3 : : 

 (118" ح8 180-991.12) 0 ىلع :اوثو درهللا نا يقفل لف
 9 >ً 1 ل 00 5

 اذوع ء|ولم 8 ليل ا ا 0 ةكلم ةدم 0 0 0 6

 هفارصنا كعب رهنتح شوج يديا يف رصم ضرا تراصو 0 نب رسعو دعأ مهو

 روص ةئيدم نه

 (116" ع 8 ممم 1251 0115) لياوا وخا ”تااعشلا نا : ىجنلا لاق

 نائثاس ثالم ودرع

 ٠ ةئس رشع ةثلث كلم سوي راد ْنا : ىجبنملا لاق )18-20  8 100 1١ح “118(

 أيات يتاا ةنس نيعبسلا تلك هكلم نم ةنس ني رشع يفو ةئس نيثاث كلم شرركو
 يبنلا امرا اهماع

 (118' - 5101 1 9 -8) يسرافلا اة مأق نامزلا كاذ يي يجبنلا لاق

 ةكلم ماقاو نييلبأم : ١) كلم سوب رادو (يادم) ندماكلم (51) سوعمطسا 0

 ثعبو اهلا نيسح ىسلا نم لئارسا ىنب ىس نم نوءبرالاو ةيداملا ةتسلا يف سرفلا 9

 )0م 119١ و 10210 000 يهدر 0 كلذ ا يجبنلا 7

 كلذ يو ٠ سوغاش مات 3 0 نامزلا 0 يلو كل نا 0 5 روما

 نامزلا كلذ يو ريبانطل او( ) نادسعلا عانص ناوركو سدب ريمس فرع نامزلا ٠6

 اهتديكمي لباب كلم (51ك سراب زفلا تلتف يلا ثالث تم دوما” تلق 3

 2م 128" ح 8 1071١ 109-4 1.017) عم قفتي م نا اماه نا : يجسدملا لاق

 رخاآلاو خانت ارهدحا مسا كارتالا نم اناك نيمداكلا اغا كلما لتق ىلع نيمداخلا

 نا كلملا ن2 كلما هب ملعاو | مهراحب ياخدرم ملعف كالا 01 0 ىلع مودا ناتعي

 يفو.كلملا ةريس يف ياكدرم ةحيصن بتكي نا صماو اهلتقو ةققحو (ربخلا نع) ربخلا 9

9 



 كك لالا 7

 لضو ايلف تئرقق هيدي نيب .هتريس رقت نا كلملا سما (124) مايالا ضع
 اذا كلملا حصني نم :هل لاقو هريزو ناماه رضحتسا ياخدرم ةحبصن ىلا ”ىراقلا

 كلملا ضر ىلع فكريو كلملا سبالم نم سلي و بهذ قوطب قوط لاقى

 نم ةازاع هذه: هيدي 22 451 نرقا ةنيتلب هةكلمم يف نم (7 0 و

 ايف كللذك هب لعفاو ياخدرم نطو نا:غل# ن اماه هري زول كلملا لاقف ٠ ك ا١ حصني

 مذالي ياخدرم راصو. ةممظع ةقشم هل دجوو مالا لا لاثتما ىلا راسو ةفلاخملا ةنكءا

 .كلملا يبطاخف برق دق دوهيلا لق يف لجالا 4 لاك ريتسا ىلا ريسف كلملا باب

 اهانداف عبارلا مويلا يف كلملا ىلع تلخدو ىلاعت هللا ىلا تعرضتو مايا ةثلث تماصف
 هل هدعأ 3 دغلا زان يدتع لكأب نا كلملا لأسا انا: تلاق اهربخ نع اهأسو اب.قو

 " ةرماف.كتمدخ يف يدنع ناماه ريزولا نوكيو : تلاق.كلذ ىلا اهءاجاف ٠ ماعطلا نم

 كلملا ىلق نم اهيرق ناماه ريزولا ىأرو ابرشو الكحاو اهدنع ارضح ملف ٠ كلذب
 تجرخ ملف ٠ جرحت اهرظنني فقوو رادلا نحص ىلا ماق !مالكلوقو اهيلا هليم ةرثكو
 تاخدف اهيدي. لّيقِي هاري كلملا ناكو كلملا دنع هركشت نا اهلنأسيو اهيدي لبق راص
 كلملا قئحف. .هسنل ينيلطي وهو ناماه هريزو كلملا ىديس أر دق : تلاقو كلملا ىلع
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 ١ ناك ىتلا ةشخلا ىلع بلصق ناماه بلصي نا ىمافق ريخلا نم ركس دق ناكو 0

 اهباع ةيلصيل ياغدرأ اهدعا

 (8 125" ح13 103 1١ 17-15 نهاكلا وه اذه هرزع نا : ىجدنملا لاق

 نمو ءايدنالاو ةاروتلا عيمج 00 يبل بتك ةناو نوره دعب نم 7-1 عبارلا

 - ءارأعأب نم بعشلا عفترا فك 3ك قم اضيا كتكو يبسأ | نم مهدوع دعب هبلق ظفح

 ++ (241265- 1 104 1٠ ا ناكو 026 نامؤلا كال يل: ىجننلا لاقو

 وبا ناك نامزلا كلذ يف لاقو ٠ سيسقا اهمسا ناكو سعراراثا يف ءامسلا نم رجح عقو
 هرظنيل بهذ روكذلا ناو ةيهلالا يعدي ناكد ةيلتص نم يذلا ميكا سويلبد
 ىلا اهتقرمو و ةقضح ىلع عش 3 ةراغم نم روفتو عبتت تناكران نع صحش

 هب احصا 7-7 هنعدب ناك يذلاك هلاب سل هنا فرعو حضتفاو قرتحاف اهمف ةيقن

 > ': جلا لاق ملاعلل ةنس نيعب راو تس تشاشحطرا ينعي ا تناكو :لاق ٠ هيف "و
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 يلشوري ىلا دعصي نا نهاكلا هرزع ىما هكلم نم نينس ةعبس يفو خوراب ةمسا نا

 اهراوسا ىنبيو '

 (5 126" - 83 :هو 1١ 18) كلم يفاثلا تشاشحطرا نا : 1) ىجنتلا لاق
 نيئس سمح :

 (م.127' -5+1111-8):كلذ فو: يجسخلا لاق (نشرخلا تن قشعظطرال

 ةنس نيعبراو نيتنثا رصم ةكلمم تاطب نامزلا ش

 (5. 10104 2 8 ممم 189عطتالا15) هاّمَسَو ٠ ٠ (تثاشحطرا نب سيسرا)

 نينس ةعبرا كلم هنا لاقو سوغا نب سراف ىجننلا

 (8 1285- 1 11 )1١11 : يهذلا ذو يجبنملا لاق» ( سيسرا نبا ارادا)
 ةنس رشع ةكتس كام هنا ٠١

 ( 128.>1” ح 8 122 ) شعول سومياطب نا : يجبنماو بهذلا خل انحوي لاق

 ةنس نيعبرا كلل« يقطناا بيدالا نبا ةناو شعال 00
 2 ..138' ح- 8 122 15-1:5) سريفلس ىنب نامزأا كلذ يفو: يجبنما لاق

 كلذ 0 نفهاكلا ناكو ةيقذاللاو ة.قواسو ني رسنقو باحو ةسبمأافا (سو.قواس)

 نم عسن ةنس يفو لاق . انهاك رخل وزاملا 1س ناجم انوع نب تاهش كقول

 دوهيلا دالب ىلا ءاج هناف ميظعلا (سخومطنا) سوحنرطنا دوهيلا ربق سومملطب ةكلم

 طيضو (سنافيفا) سرا فآا سوميلطب سيك ةرشع ىدحا ةنس يفو ٠ مقولا و

 هويلغق مورلا سخويطتا براح ةئسلا كلت يفو ٠ ليثارسا ينب نادلبو ةيروس نئادم

 لك مهيطعي ناكو ةيمور ىلا هب اوضءو (138 ) ةنيهر سيافقا (81 هببا اوذخاو

 لأسم سومسلطب كله نه نفع هتاف ةنتم قوما و 1 زا

 ةيروس دالب اهربم ذخلاو هل اهجوزاف (ارطفوالق) رطبوملف هتنبا ةجوزي نا سخومطنا

3 ٠. 

 ىلع سراف لها ىثو ريمكلا سومياطب ةكللمم نم رشع ةعست ةنس يفو ٠ ةءقينيفو

 هما داوحب ْ 0 هوجرو يلم

 1( 5 طاع ءأ 57 2 000 طم طن 0151[3116 205550 10 5

 1311 كانتا 2001 طاتو . 58



 تب يملا اح

 (141” - 8 127 2) سوميلطب يجبنملا هامسو ٠٠٠١ ( غباصلا سوميلطب)

 ةئس رشعء ةثالث كلم هنا لاقو لضافلا يا سوداغرا

 (م.141" ح 2 127 173-1.6 لتق نامزلا كلذ يفو : جيبنم فقسا لاق

 يذلا وه انحويو سوميلطب هلثنف هنبا انحوي 4 ماقو طابُس يف انحوي نب نوعمس

 سوبنوعرأ كلم ةدمب كلذ دعبو 8-32 ةييسنورشخعو ةدن اع 7 سون اقره ليك 5

 "00| ١ سدا تف ىلا سوخابظا ءاجو ةئسارشع (1427) ىقثثا ( سوبيرغا)

 ةثالث ةنم جرخاو ينلا دواد ربق متف سوناقره ىلع ىمالا دتشا الف ادج اهيلع قيضو

 رف (581©) ةزك ةئاثلث سوخايطنال اهنم عفدف بهذ نم (51 ةكك فالآ

 سدقلا تب
 (2.141:ح- 5 21٠0120 عرف راص نامز لا كلذ يفو : يججملا لاق ٠

 سدور ةنيد# يف لزالزو

 (2.142" ع8 128 7 ) ةئاثلثو فالآ ةسمخ مايل غياصلا سوميلطب تامو

 لعافلا سوميلطب يجبذملا هاّمسو (صلخملا سوميلطب ) ملال ةنس نيعستو ةعبراو
 ةئس رشع ةيناث كلم ةنا لاقو صلخملا يا (512 سوطورقم

 (م . 1427” ممم [م؟عماأ1مل ن5 أد 8 ) لاق ىجنتملاو (هما سم سومسلطب)

 صلخملا نبا سومسلطب :

 (142" ح 8 130 12-1.8 ) ةككام تلطب نامزلا كلذ يفو : يجبنملا لاق

 غلبف ة ةيمور لها 5 ,امزاا كلذ يلد ٠ نانومال ةنس رشع ةعمسو ينام مال : هواجس
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 ةقاربا لها ةقرحا هما سحب سومياطب قر لاق. ٠ سفن ةئائاثو ةوبر نيعبراو ةتس مثددع

 ٠ لاق ىجبتملاو ( ساسف نب سومملطب) : ) 8 130 1١9-107ح .1514 ١ 25(

 ١٠١ لج هينا ناو قيس نا كله نا 0000
 (2. 148: ع1 130 12١1)ىجينلاو ةئس ١١ كلم (سو.سونويدسومسلطب)

 ةنس ناثالث اولاق سىهدلا خو :

 0 2020.148" ع8 128 )1١11 129 30 1١18 سويسونويد تنب ةرطفوالك)

 ةيردنكسالا جيلخ ترفح هذهو ةنس رشع ةسخ لاق يجمنملاو (ةنس ٠ ةكلم "8



 تعا يلا د

 الكم تنبو ةبيجعلا ةرئبالا ةيردنكسالاب تنبو رصم لين نم واحلا ءالا هيف ترجاو
 كالملا مسا ىلع ةسنك هواعجو هورّيغ ةينارصنلا تربظ اًملف لحز روع ةنّكسو

 ةشادع“تنبو - يلع رق 2 ةردتكسالا ىلا ةبراغألا لوخد ددع 5355 ليثاد مه

 كف ًاسامقم ائصا ةنيدع ذب تلو رعت لمت ةداز ْْز يي ءاملا هيف ساق أاسامقم ميجا

 سوناف املا ةمسا ٍمكح لجر دب ىلع (22505) سرافلا 0

 (6. 144: - 8 133 )1-1١012 مورلا كا يجرنملا لا (وظبق رف اطعوا)

 نا ررقتو ةربقلا مكح مييلع مكي -7 5 اوريصي ال نا اوفلا# اوناك

 الهر نه ةفو ةلاخلك 0 هءمو ناب مكحو راتخي الجر مناي نم عملا

 لاف نب رشعو ةنائالث اونوكد او عمج ( سوظانس ١) سوطصلس اوراصف

 ناذس عبدا مول مكجا نولوت سويباغ امس كام ءالكه ن م راصو ١ مهوراتخا 1

 ىخ ودا دو> نم“ 20 و اهدار 9 ا اهنطب 2 نينح وهو فدا 01 نا لبقو

 دالوالا دلوت ثدح نم دلوب م هنا كواملا ىلع 0 ناكو ة ةيمورب مورلا ىلع كتاليشاف غلب

 121467 .خرات: 7 ]منو عوفعي وما قلع لّوالا ءزاحا يف يجشأا لاق

 ْن“ نين الدو ةسمح هيَ يو رسدش سطشخوا كلام نم نيعبرراو نيتلثا ةئس ىو

 نيينانويلا يس نمو هيد نيعبراو سك نييك اظنالا ىس نم يع ىلا سدورنه كلم ٠6

 تسل :اعرالا موي ناكها: (18 5 1١ 2) ىلاثلا ءزطلا 5 لاك ع نوعءمس هرععو ظ

 نيرشعلاو يلاثلا ةتفاوم ملاعلل ةئامسخو فالآ ةسخ ةئم لوالا نوناك نم نيب يلايل ْ

 (2.148: - 18 215 106 24 237 )1١4 مكح سوسغول نا : يجينملا لاق ٠

 بتتك ةنا :لاق ةيكاطناب مورلا بوزح ىلع عضو يذلا بانك يف انديس دلوم ذ مورلا

 ايادهلا اودهاو كناطانم اولخد قدرعسملا نم سرق نا رديف (سطسغوال) سرظيصو ا

 فقو اح او 4 كعب انغليد ملف وه نم نباو وه نم أماؤ نيطسافب داو يذلا دولوملل ظ

 يكمل وسعر ناب دوهيلا ىلع هلماع سدوريه ىلا تك باتكلا ىلع سطسغوا 8

 نع ثحاف اًهاطلا ايادلا هيلا اولمح سرفغلا ناو دولوم كلت دلو .هنا ايلا كشك ق8



 0 ١ك

 الو اهم هوفطال يذلا فاطاالاو كلذ سس امو هيأا اوتا نيذلا سرا ياما

 ريجبو دولوملا يدلا صاب هرج باوملا سدوريه تبتكف. 8 هرعا نم ينعر 3

 .اوضمو اواشب وُ هءضو#« هوفرعي نا مهرعا هناو مرعأ نم 5 4 ماب سوحلا

 اوتأيو مهوةحابل مهرثا يف هركسع نم ةريثك ةعامج ريس ناو هملع ريغب مهدالب ىلا
 ْ اود امو نيتنس نم مبعيخ ملح تن لالا لتقف دق ةناو مهردجي ملف هيلا هيب

 كلذب رصيق سط_غوا حرفف مهتلج يف لتقادق يبصلا نأ كش الو

 - (2.148' ح- 8 140 1١ 17-10) ريس رصيق سطسغوا نا : يجننملا لاق

 ناكو ٠ هكلم نم ةرشع ةنماثلا ةئسلا يف اهحتتفاو ةينيمرا ىلا هداوق ( ضعب) دعب

 نا : لاق ٠ قيلحلا اذوب.و يروغاشيألا نوط سكس ءايلعلا نم نامزاا كلذ يف فرعي

 ' "نحو 55 مارواو حورق هثاعما يف هل ل صحو ضارمالا عاوناب تدع :سدوريه

 هلها نم ةعامجو هبا لتق اهدعبو شارفلا ْي كة يهد هججوز لتقو طاتخاو

3-2 
٠. 

 هفغ دصّقم ناكو ةحافتلا اهب قي هنا مهويل نيكس 00 انت ذا عجولا ةدشاو

 لافطالا لتق سسب ُهباصا ةعمج اذهو نيكسلا ةنم اوذخاو هب اوملعف ةسفن لتقيف

 ىلاعت هللا ىلع اي رحثو ايدمتو املظ هلتق يذلا

 ١8 ع8 2و9 مهووأم) ءايلعلا نم ةعاج نا : ىجمنملا لاق(ةيشاح) 2.114 (

 نيتتس نء اسيرق انديسل راص دقو مياشروي ىلا قرشملا نم اوفاو ا ل

 ) )149لك لتقو لسراو نامزلا سوا نم محم سدوريه نا لبحنالا لوقا

 دلو هنال كلذك مالا سالو : يجسنملا لاق٠ نود اهو نيتنس نبا نم مل تا نايبض

 .نيثالثلاو ةعباسلا ةنسلا يف تام سدوريهو سدوريه ةكلمم نم ةنس نيثالثو ةس#خ يف

 ظ قارا ىنرم | لوصف لمق تام سدو ريه ناكل كلاذك صالا ناك واف هكلله نم

 لانطالا لتق سدوريه ناو اديس دلو» نم نيرهش دعب اواصو سوحلا نا يجبنلا

 اسمك

 رايب ىلا هب ىخم فسوي ناو لاق ٠ طايتحالا مكح ىلع امود امو نيتتس نبا نم

 نيتنس هل راص دقو سدوريه ةأفو دعب داعو

 (5. 1645-1625 - 8 239 9-102) يف !دجو دق : ىجبنأا لاق
 موا مث« نودحعيو حيمسملا بلص موي نو ذي ةفسالفلا تكا نم ريثك نس تكسص 1
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 ءاواملا ىلع ةمتك يذلا هباتك نم رشع ثلاثلا لصف يف 5ذ فوسلنفلا (0) نوطالفا

 ترهظو تاعاس عست يف ليللا داصو سمشلا تملظا رصيق سوي رابيط كلم يف نا
 .ةييرغ رومأ تثدحو اهب ةفيطملا ندملا عيجو ةيقينب ةميظع ةديدش ةنحر تناكو موجنلا

 بور يف ةبتك يذلا هباتكح نم سماخلا باللا يف فودلينلا (2) سوسرا لاقو

 نيش تول ليضع مق و ريثك ءالب انا ثدح هنا : اذكه مهري_سو كولملا

 نسوطالبف اهبتكا تك. ن..كلاذ ليس فرع" 21682 نييتارتعلا شرا تل

 تضرع «دوهدلا ةيلص لجر توم هلا » رصيق سويراببط ىلا نيطساف نم ىضاقلا

 :نال دوهيلا ءاضق نعقنظاليفا لوح دمتو:كلذزتميق عتيس ملقا الهاك دولا ١١
 كل ذك مهددهتو هوباص نيذلا دوهيلا دّعوتو مبءاطا

 (2. 168" - 8 259 15-1.11) (هرعايم) هرعانم يف يلاريعلا سوفيسوي لاق

 تناكو عوشيا هل لاقي ميككح لجر نامزلا اذه يف ناك هنا :دوهيلا ىلع اهبتك يذلا

 بوعشلا رثاس نمو دوهيلا نم سانلا نم !ديثكهل ذملتتو لضاف ملعو ةنسح ةريس ُهل
 هتذملت اوكرت مل 2 اوذلتت نيذلاو تولاو بلصلاب هيلع ىذق سطاليف ناكو

 يذلا حيسملا وه اذه لماو شاع ناو هيلص نم مايا ةثالث دعب مه رهظ هنا اوزكذو
 دسسلا نع سوفيسوي لوق اذه ٠ ةنع ءايننالا اولاق

 (02.168' 8 240 1١3 20 242 104) رشع ةعس يفو : : يجسنملا لاق

 دولسالا رجالا ها ةدحاو ةئرس حييسملا دا لطب اا بق رصف سوبرأب اطل ة د

 ماّسروأب (اوزاتحاف) اوراتخاذ هل 43 اود ُْي ناناعكلا لضرا خلا ا اهرأا كلم

 عمجا دق مهناو ل دوبيلا ضب وأرو اهلمني حيسما ديسلا ناك يذلا تايآلا اودهاشو
 حبيسلا ديسنلا نا لوقو عزو كلذ 596 1-1 مهيحاص ١ اوداع ا 2 هلو ىلع ةيرت و 3

 ع ايلف هذه رد فا رما رجالاب ن | تحو 0 راغ نم ماقسالا يىوذو ىذرأملا يراد

 يذلا رومالاو هلأ اعذا دهاشيو هراصنو هملا ريصي نا ىعتشا كاذب اهرلا كام رجالا

 روصما نائد هيلا لسرا 5 ءادعالا نم اقوخ هيكلم زواج نا مك مو 4ع ردصت

 دوهيلا ةدناعو ن#< حب راسإل هدمع ماقملاو موُدَقْلا ةلًاسإ اثدمس ىلا امك هيف 0

 ةكربلاو ءاعدلا ديسلا هيلا لسراف ٠ هضارعا نم أضيا ةندبيو ةمالسو نما يف نوكيو



 5ك ل

 ةلكأ نا دب الو هيلع دوبيلا عمتجا يذلا ىمالا اذهل تئج ما: لوقو (168”
 ةروص ذخا اولا نانح ذخا اًملف . كماقساو كعاجوا اربتو كسلا اولصن يذيمالتو

 نإ يعتشي رجالا نأ : ديسسلل لاق رجالا ةلوسز ا نلت نا لاشو ليدنم ُْف اثدمس

 4 اوتو ليدنأا نانح دخاف ٠ مسركلا هي4>و هب مبتسم ليدغم 1 اثدمس ْناو كارب

 نئازخ يف هنا لاقيو هتئازخ يف ةلعجو ةميظع ةمارككب هلبقف اهرلا كلم رجبالا ىلا ه
 ىذم ضرالا راطقا يف ذيمالتلا راشتناو دوعصلا دعبو لاقو ٠ ةاغلا اذه ىلا كولملا

 :هل لاقو هلل لهاو وه نماو هيب نب لحس رجبالا هأر اًملف اهرأا ىلا لوسرلا أموت

 اوبلص يذلا دوهيلا توزغ دق تنك اهضقن ينكيال مورلا نيبو ينيب قيثاوم الول
 لععو هضارما عيمج نم اهرلا كلم رجبالا أربا اموت ناو لاق. مهتكلهاو حيسملا

 ةريثك تابا كانه

 (5. (168 ع 8 241 1. 12 20 242 1. 49 سوي راييط ىلارجتالا بتكو لاق

 اويلص كناطلس يف يذلا دوهيلا نا كلملا اما ملعاف دعب اما »: ةتخسن اب رصيق

 ضرالا 0 02 قيمشلا كما اويلص انو 3 بحجحوا بنذ ريغ نم حيمسملا

 «.نآلا 1 ملاعلا 13 نم ابلثم نك / ةريك روما ندد تاومالا تماقو

 تركذ يذلا لجرلاب دوهيلا ل#* ءيش "لك تفرع يفا » : هباوج يف رصيق بتكف ٠
 لا مب تازنا اليلق تغرفت ناو بورا ينلغساف مرنم ماقتنالا ثدراو

 ديدش ,لذب ةتازع دف مهيلع اضاق ةتاعج تنك يذلا سوطاليف اماو ٠ باذعلاو

 ١ 5 0 باتككلا اهرأا كام رجالا أرق هع لحمو ميعاطا هنا ريثك ناو

 دوهيلا ٠ ءاسؤور كلهاو لسرا رصق سوب رابيط نأ انعاب ليلف كعيو

 (2. 168" ح 8 2 43 )8-1١7 تام نا) : يجبنملا لاقو (لوسرلا سيليف)

 اه نفدو ةيغورفب

 116 000 نم ريثك تعش دع نا دعب هنا: يجمنملا لاقو ( راّشعلا م١

 ع ْن ةدو أ 5 ثتلفؤلعملا ىلا راص لسور نينناربعلا

 (7*5168- 8 - 244) ةري زج يف زاك افصلا ىجمتملا هامس ونايلم (ثلاثلا)

 1 يبيفالا صقرم ةبارق وهو اموت يجبنملا اًمسو ابانرب (عبارلا) رحبلا يف ه ةرغو سدور*

 لسه
. 



 0 شيش ينح ضمد. ةقنزت يباح نياش هب

 سل سويس دس

 . للعم هوعوو. اطلق. اص الر سوارطرم ( نوسمخلاو يداس+ا)

 كانه نفدو لدكو اهاها دعو شطيرقاو ربربلا ةيدم قيمز 0 عيتلا هاّدسو

 ةّنسلا نم اههنا : ىجبنملا لاق . غادلا نوعمسو سوطرط.(نوسمخلاو كلاثلاو يلاثلا)

 ةيراسق ْي 3 5 0 يذلا

 !ملاَو ةقرحاو ناحئسإ لكقو ناحبب 7 يجنذملا 100 ولف: (نوسماو سماّا) 6

 مهدذ مدقملا ة ةحيعلا لح نم و ارغرغ 1 ناك يدلا

 2 نبياو 0 188: ح تح 8 2138 1 67-0 يجسذم ا يأر قفَتا ) رديف سويراميط )

 نينا اولو را -- 1 1 اندوبو قيرطب نبا انما نيرشعو ةثالث كلم هنا

 ملعا هللاو ةئس نيرشعو ىلع يديعءدلا ) نيديعصلا

 تت (2 . 182:- 8 245 2461١ 24 1١11 16) : يجبنملا لاق ( رصيق سويباغ)
 ٠

 تام سوقفامف - ١ :خ هككلم ن نك 0 1 يفد نيدس عبرا كللخ رصيف سر :هباغ نا

 01 كو اوهحوو ناثواللا ذو امادصا 1 زا المو ناس مدح هدم“ماو رم

 فقوسلتفلا ( 1 9 نود متل ن و كذب 2و (182" ( رسدرق سوري اغ

 ودعم كا اكو هنامز ْ دوهملل صرع يذلا ءادافكلا ىلع هه رعأم# عضو يذلا يلاربعلا

 مورلا لفاح 2 ءاسم ترو 0 5غ حدمو ه هلق رع# لق مديوا كلما نقرا _

 مح سودباغ كتالمل -ةيكازلا ةححللا يو ٠ ةسمورب كلولملا نازح ُْى ابعضوو اهياع ةوايفاو

 من :اواص تويو دوهملا براح يف 0 بصب هايق نم يذلا ةيروس بحاص

 لامناد ة ةود تثَعو سدقملا تدب ْي مورا : 5 كسعي يذلا مندل (سوواز) سودار بضتو

 تاظاحا نامزاا" كل وتل اق: < قيرتلا ناكل مماسقلا بارا هلذر ىلع ينلا

 ةسخ ' ةنْس يف .كلذو هواتقو ةمادخ هئلغ سثزف ننوما اماو ةريتك انآلب ةرهلا ١١
 ملاءلل ةنسنمثواو تاصاو ةيايدعتو: كفالا

 (م 138" ح 8 246 1١19 24 247 17) : يجبلما لات (رصيق سويدولقا)

 ىديز نب توقعي ذوهيلا لماع سوفيرغا: لتقنرضنق توي ذولقا كللمارمأ هناا ١

 ةساكح يف ًادتباو ةكاطنا 59 ىذف ةعاخو هللا كالم ل املا نوعمس سدحو

 هَ هال ٠ 0 0 ٠ ءاد 3 مل .٠ اهل
 سم اهرب دو أ فوسو ةسمؤور امصلا لوعمدس لخد ةنناثلا ةعرسأا يو . نامسقلا اني
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 دب ورا

 ىلع ةيقنرطب لاقيو قيناطوربا اهل لاقي كلملا تدب نم رع ةيرلق ةيصاع و

 )0000 امزجي ىلا تادعصق نيلصلا ريخم“ ايفضلا: اهنلعاو .افصلا نوعمس يدي
 تفرصناو سدقملا تيب يف بيلصلا تفلخو مهتملك توقو ىراصنلا تدضعو

 (5 188" ح8 250 20-103) ةيمور ةنيد لسرلا ع.تجاو : يجبنما لاق

 ددع اهيف اويتكو سرطب ذيملت سوءلقا دب ىلع اهورّيسو ةسدقلا نيناوقلا اوعضوو ه

 باتيك .رافسا ةسمخ ةاروتلا : ةقيتعلاف ةثيدحاو ةقيتعلا نم اهلوبق بجي يذلا ىتككلا

 باتك ٠ تيدوهي باتك ٠توعرا لبقو ثوعار باتك ٠ ةاضقلا باتك ٠ نون نب عودي

  نيباتملا بتك ثالث ٠ دحاو باتك نيمايرب (1847) رفس ٠ يّتك ةعبرا كولملا ريس

 ريماؤم ٠ قيدصلا بويا باتك .ناماه ةصقو ريتسا باتك ٠ مامالا هرزع باتك

 رشع ةتس راغصلاو رابكلا ءاسالا تاوبن ٠ دواد نب .ناملسل بتك ةسمخ ٠ ىنلا دواد ٠

 نوقيل تملا ٠ تك ةعبرا ئداقلل ليجالا : ةثيدإاو ٠ خاريس نب عوشي باتك . (باتك

 لسرلا صصق وهو سيسكحرإللا .ةلاسر رشع ةعبرا صلوب باتك ٠ لئاسر عبس

 ةنع اوهنو هب اورما امو لسرلا لاوقا ىلع لمتشي وهو بتكة ناك سمياقا ٠ نيسيدقلا
 لسرلا نا : لاق اذهلو اًيمور ناك يجينملا نا: (ديمعلا نبا) خروملا لاق (ةيشاح)

 نا مهدنع تبثي ملف مهلرقب لوقب نمو ةبقاعبلا ماو سميلقا باتكح لوبتب اورما ٠
 يف يفرتو :لاقو ٠ اهلك هبتتك لوبقب اورما لسرلا نا :لاقو ٠ همك لوب اورما لسرلا
 فّدسو نيتئس اهب ماقاو ةيطنزب ىلع اًّتسا ناك يذلا حيلسلا سواردنا نامزلا كلذ

 000 ١ ةئالث نيريملا|ءدسو ٠ ةنس رشع ةيسحخ سوخطتسا ةبَسا. الجر انتيبلع

 ملاعلل ةنس نيسمخو ةئامسمحو فالا ةسخ ةنس يف رصمق سويدولقا تامو

 ٠ دعب .ماقا سرطب نا :قيرطب نبا لاق ) )17-19 212.1 8 - :2.185 (

 تامو ةئس نيرشعو نانثا دوعصلا ١ دوعصلا دعب ماقا سرطب نا :لاق دّقف يجبنلا اما

 ةيكاطناب نيدتلسو ميلشوريب ةيناك اهنم ةنس نيثلثو ةسمخ ٠ ةيمور ةنيدم يف ماقاو

 ةنس نيريعو ةسمح

 (2. 185 - 8 25 1. 13-10) سويبأ ةيمورب سرطب دعب ماقو : يجبنملا لاق

 00006060600 د دد دز ةز]ز ز ز ]ز]ز] ز]ز | ]ؤزؤز | |]ز | | |ؤز | | | ]| |ز] | || |]|]|]|]|]|]|]ز| |]|] ]| |||“ 0252ذ]ذزذزذز]|]|]]ذثذ]ذ]ذ]ذ]ذزةي6ي0ا ااا 7 8 عس رشع لأ بعشأا ردو سواتاوط ىلا ةيناثلا هستلاسر ُْى صلوب هذ ىذلا ارو
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 دل سوو دس

 لظلم رشف -اقؤلا اكو : ةنينيطتر خب "لاطلاق دو قفا سوفا كلذ ١
 لسرا بعص كلذ دءبو ةكاطناب

 (5.185"- 8 21 )19-1١5 نورينل ةنناثلا ةئسلا يفو : ىجمنلا لاق

 نلاكروملا ءكذ يذلا وهو مورلا ةعيرادوهللا طاق (نيكتليف) نشل ت10
 ة#سلا كلت يفو ٠ (سطف) سرطسق ةناكم ماقو هدنع دوبيلا 14 صاوب ناكو

 ةبراساكو ملشوريب دوهملا تبرطاو نسضكلا تدلظاو ةفدمو ةمظع ةفحر تناك

 وهو ماشوري فتسا ”دوبيلا لق الو : يجبنملا لاقو ٠ دوهيلا ةنبك سيئر ناتانوي لتقو
 يذلا نيتشخلا و بياصلا ةبشخ اودخاو ةععيملا اومده راحنلا فسود نب برودعت

 3 ةيقع لت مو ريثك ب بارت عضوملا ىلع اومرو عيمجلا اوتفدو نيصللا امهيلع بلص

 ةناكم رك رص بوعي لتق 03 لاو .(180”) كلملا نيطنطسق ما ةناليه اهررطا يل

 اشور بار لق: ةنس نوقبراو نائما بسشلا آرب دو كوتش مغ نياءايوإق يا

 نيتئس ماّيلو رتختق (سوانا 0 ةعساتلا ةناسلا ىلا: اهدا نيثلقو نانا
 يليحالا اءدوب ةافو دعب

 (2.187 ح8 252 11-1.8) نوئملا هارتعا رصيق نورين نا: يجبنملا لاق

 موب ساوبو سرطب لثقو هدب لها نم | ريثكو 4 هنعو م 0( هنن لتقو يعول ١6

> 
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 سماخ ةقفاويو ردنكسالل ةئائلثو نيعبسو عبس ةئس زوت نم اتي نيتليلل سيمخلا

 بيبا
 (12: 188" 2 8 27 ع 741 مةقذاطتقا ءأ دوز 2217-1 ري لاق

 ورع مو تنك ءاسؤرو دوهتلا ةطيدم لع اًباتكاهضو نوباك نب اضن
 بارألا ىلع لدت تامالعو تايآ بارخلا لبق رهظ هنا لاقو يلشروال مهوزغو مورلا

 امف اضاو زامل لكم عملي فقيسلا» لكم»لث وط م ةشدلا قوف ررَظ هنا كلذ نمو

 . لكيحلا فوج يف المت الج تدلوف ةحيبذلا ةرقبب اوئاج حصفلا دبع نرديعي مه

4 ٠. 

 - ع 3 2

 الجر نورشع عمتجم نا نود حئفتو قاغت نكت مل لكيهلا باوبا نا ياو

 سائلا ناكو ساحم نم تناكو دحا اه>:في نا ريغ نم ةحوتفم لكمملا فصن تدجوف

 تفؤولا كلذ يف تضرع اذه لدم ةريثك روهاو .انهاه نم لقتناس : ةفات#2 اًتاودا نوعمسل 6
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 سل موو

 (2.188' - 8 42-2551:2نانثا سوبروغب رغال اثدجو : ىجانملا لاق

 ا دلل هل بضتو لاق همواعو نورك نب فشويت تك اهف حدع لور
 هتمار ل هلوم دعب نم ةسمهورب ش

 7 15:253-248387 18-1 20 2و 41: 2) تام نم ةَدع نا : يجبنأا لاق

 2 نم ةدعو ناسنا فلا قامو فلا فلا تقولا كلذ يف ف.سلاب ادعو ًاعوج

 نا ماشوريب ريفقكلا اذه عاّمجا ف بيلا ناكَم اهلا نورشعو فلا ةئام متم

 ديعلا بيسي نادلبلا رئاس نم نيعمتح سانلاو حصنلا ديع يف مهتبراحأ لصو سطيط

 ( 2.189" ح 8 255 1-1.7) هرع نا : يجمدما لأق ( رصق سابط )

 قدنا همايا يفو: لاق ٠ ردنكسالل ةئائالثو نيناتو ةتس يف كلا ناو ةنس نوعبرا

 اسس هل ملعب م ريثك قيرح ةيمورب عقود ةريثك ند٠ تقرحاو اران ُةئم جرخو لج

 لتقو دوهيلا ىسو لكما قرحاو ةقرحاو سدقملا تدب رصاح هنا لوقلا مدقن دقو
 ةنس نيناو ةعبراو ةثامسحو فلا ةسخ ةّمتتل تامو هبا ةكلمم نه مهرثكا

 ماعلا فصنو

 ( 2.1895 - 8 256 1١2 257 20 1١11 ) . رصيق ( سونايطمود )

 كلم نه نيتن» يفو : يجينلا ا ل ديد ىجنلملا لاقو

 ةرشع يفو٠ ! كلامو نكس نم ماقاو ة .هور ىلع أ ك رطب سوطسرا ريص لا اهود

 هنامز يفو ٠تاءو نينس ةرشع ماقاو ةيهور ىلع اكرطب سوردندكالا رّيص هكملا نم

 - :لوقيو ةسوجرما هلاعفاب ىراصتلا دداضي ناكو تامساطلا بحاص سوينولوفا فرع
 سويسوال فوسايفلا سطيفورف لاق نامزلا اذه يفو ٠ ميرم نبا ينس نا ىل ليولا
 نع هيف سيل اب ار ىنب كلملا سونايطامود نا : يجبنملا لاق. ٠ ٠ ٠ ملعما اهيا يلربخا

 سرغي الو (1907) نيمجنماو ةفسالفلا عيمج ةندملا نم ىنذي ” نا ماو يضشخلا

 نينس عست 0 ةيهورب ماق هكا نم رشع ةيناثلا ةنسلا يفو : ةّتملا مك ةمدورب

 (ءانحش) امجد يف نيناثنروةلا اهنتك ةلاسر اهتامج نمو ةريثك لئاسرو 0 هلو

 (51©) ورا كرة ٌتامو هلئاسر ُْ صاوب هركحذ دق ٠ ةلومقم يو مول ل

 ملال فصنو ةنس نيتسو ةعستو ةثامسحو فالآ 32 ةئس يف رصيق
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 (2 . 1905) ح 8 257 )1١2 : بهذلا ل اذحويو يجبنألا هامسو (رضيق نارون)

 رصبق سوطسربب ضيا 'هامسو ريغصلا رصيق نورا

 (5.190" ح- 8 257 1:10) بهذلا غو يجينملا هاّمسو (رصيق سوئايدنا)
 رصنق !سوسرطلا رشع ةناثلا ةئذلا يي مدق هنا ىجنملاو ةيمور كرطب لاق ٠ س رثزط

 (0 .190" 7 ]5571010 5 15-10) ان>وي ىلع ةيشا>)

 اقولو صقرمو ىته بتك نا دعب ليجتالا ستكح انوي نا : ىجمنملا لاق (ىليدتالا

 لبق تناك يتلا رومالا يف اورّصق مهدجو اهأرقو هبا | مهخسن تراص (1914) ايلف
 رصعلا كلذ يفو' ..:اهركرت ةريثك ءاينندلا: ىنعو هيلع ملكَتم نادنعا اانا لكل

 اوكي نا ىلع اومزع ةئيدما من ,نم تالتماو اور اع او سدقملا ثدب ىلا دوهيلا عجر

 اولتقو ندا تقيل يظع شدجب هجوذ رصيق سونابارط ريخلا غلبو اكلم ميياع

 هددع قي ال ام د وهيلا نم

 (2. 192" ع 8 260 1. 2-5 66 258 1١ 12-4) ةئسلا يفو : ىجدملا لاق

 قبو مورلا لبق نم ةاضتلا اهرما يىلوو ا هرلا نم كلملا لطب رصبق نس ةعبارلا

 ةئسلا يفو لاق . ءاركتلا نم موق هيف بترو سونيا ةنيدع كركساب اًثنب سونابردا
 ىلع صايم ةسمخ اببنم ةريثك صايم هلو اضاف املعم جبنع رهظ هككلا رشع ةيناثلا 5

 انهو) ٠ ةننازلا-ةأ رمالايج اوي .لتحملا! ىلع .ةعضو ىدلا#رمبلا يف زكذو نذل
 ءابرغلا يرخي نا. ما هيكل يشم ةيسخ ةنس قو لاقتاابف انيسوي ةيتكل ١

 نا 518 ىراصتلا نم كانه 51 ل ايلف راعسالا 1 مهن اف ةيمور نم مبعيمج

 تازازت امام اودارا ملف كلذ يف مهل نذأف صاوبو سرطب ماظع لمح يف مهل نذأي

 ضرالا

 (5.1925 ح8 258 1 16 24 259 )5-1١ سوميق فرع نامزلا اذه يفو

 اراك( 15م نأ لزق ناش انسب لكم خايب نوعي ذسسلت ناكونزاسلل

 1 لاق اهب ةيكاطناب هل رهظ نامز لا اك يلو ٠ ل نم لضفا س انلا نم

 ةاروتلا يف ىلاعت هللا لاق مهنعو ملاعلا اوةلخ ةكنالم عست نا لوي ناك سوينوطرس



 2 .- را . كح

 لاقو .ريرمشلا نء جيوزتلا نا لاقو ٠ سوءانلا اوعضو مهو انلاثمو انهيشكان اسنا قات
 لام الجر ربظو . داسجالا صآاخيل صلخلا ءاجف سانلا نم رارشالا نيعت نيطاشلا نا

 عماجت نا اًرح ترما.يتلا اهنال اهمعطنو ةّيلا مركت نا بجي: لاق سدنكس (هل)
 ًامسا موي لكل مسا نيتسو ةئائلثب لودي ناكو ٠ملاعلا نكي مليم الولو مدآ ابجوز

 اهنع تب رضا ابعدتبا ةريثك ليواقا عم اديدج :
 (5.198" ح 8 260 )1١2 261 24 5 1٠١ كللا اذه ناو : ىجبنملا لاق

 |1(0 ار١ كطلل ارضم ىلا .هجوت“الوا :ةروكذملا ةّلعلا  ةئبانضإ: 1 (ضونايرقا)
 ربعو ةيكاطناب رف ةناهكلاو رحسلاو موجنلاب لاء ناكو هوم الوفا ةعم هحبوتو هلع

 - صاع اهيف دجي ملو ابهبارخا نم ةنس نيعبراو عبس يف مياشروا ىلا غلبو ماشلا ىلا
 يدي ىلع رهلظي ناكام هرمح الوفا ىأر ايلف !بهئاينبب متهاف نييراوملا ةنينك ىوس ٠

 هموحو هرحس كرتي لو دمتعاو رّصنت ةَئارصنلا يف بغر بئاجعلا نم ذيمالتلا
 بتنك ى لع ةفئالاو ةّيماو بضغلا ةلمحف هوصقاو هومرحاف هتني ملف ذيمالتلا هابنذ

 (198') نالطب هب اجر ام تافارلا نم اهيف عضوو ةيناربعلاو ةنابرسلاب فيحاصم
 كلذ يفو لاق .نآلا ىلا دوبيلا يديا يف اببعضو يتلا بتككلا كلاتو حيسملا .يج

 دوبيلا صلخيل كرك ءامسلا نم لزن دق هنا لاقو ولوف هل لاقي الجر رهظ تقولا 9

 ربا سرئابردا غلبو هوكلهاو هودهاج عتب نملكو دوبيلا نم اًريثك اًماخ ةعبتف
 ةنذا تمرخ' ةكحررمللا يف لتي ل يقب نمو دوهيلا ةداع لتقو (شويج ريسف

 (2. 194: ح 8 261 10724 262 1١ و) لاق... (رصبق سوننوطنا)

 ةيردنكسالا يساك ىلع هدعب مدقو نيئس رمشع سونايقرم ةيردنككسالاب ماق: يجبنملا
 ةرشع ةسمالا ةئسلا يف كلذو ةيردنكسالا ةكراطب نم عساتلا وهو اونا توك ٠

 كلم نم ةعباسلا ةنسلا يف بيبا يف حينتو ةنس رشع ةمبرا ماقا سوينوطنال

 سوينوطنا نمز يف رهظ هلا : يجننلا لاق ٠ يعشلا نك“ ايوب ناكو رصيق سوملاروا

 يف راص ناو ءامسلا نم ا لزنا حيسملا : لوقي سوطبيأ هل لاب لجر كلملا

 لجر رهظو لاق. اهنم اًددُس ذخا نوكي نا ريغ نم ىرحلا يف ءاملا لثم ءارذعلا جرم

 مث ٠ ةمايقلا دححي ناكو تقاخف تعمتجا ةريثك ةهلالا نا :لاق نوردق ةمسا رخآ 8



 7 ند

 اهباو لزت مل الا نيتسو ةئاثاث لاقو سوقرم هل لاقي الجر ةسبمورب رهظو : لاق

 موي ديبدت ةهلالا نم دحاو لكدو اًدحاو اهيلع تسأر اهئاو ملاعلا تقلخو تعمشجا
 ةعيطتسم اهلكو رشلا ىوهم نم اهنمو ريحا (194")ىوبي نم اهنمو هبا درفئم ةئسلا يف

 ن» ءزج وهو حيساا لسرا ةمنآلا سيئر ناو كلذ يف اسييلا رايتخالاو رشلاو ريخل
 هوماصف هيلع اوجمبف كلذب ةهلالا ملعف دارقنالا ىلع هتدابع ىلا قلذلا وعديل هرهوج ه

 (5.194* ح 8 263 20-1015) كلم هنا : ىجبنملا لاقو .٠ ٠ ٠ (سوملروا)

 اذه مايا يفو .ردنكسالل نيعستو ةئام عبرا ةنس يف سايقولو سونابرطنا :ءانلاب وه

 يف ناكر اًريثك اًهلخ مهنم دهشتساو ةميظع اءالبو دئادش ىراصتلا ىلع ناك كلملا
 هتكلم لها عيشجو كلملا داكو ناتلس رطملا رطع و ءايولاو ءالملاو طحقلاو عوذسا مايا ٠

 تجرخف رطأا رطت لعا هللا اوعدي نا ىراصنلا لاسو ريسف ءابولاو عوملا نم اوكلبي ٠

 ءابولا عفتراو ضرالا تيورو ةميظع اراظما مبيلع هللا رطم ام اوةستساو ىراصنلا

ْ 
1 

١ 

1 

 نم نيتاس يفو ٠ سورغم ةمسا اًقوسايف ءامكللا نم هرصع يف ناكو ٠ مهنع طحقلاو

 رشع ةعبس يفو ٠ تامو ةئس رشع ةس# ماقا ةيمور ىلع ًاكرطب سويرابول ريَص هككلم
 يفو ٠تامو نيئس ةرشع ماقا ةيمور ىلع ًاكريرطف (5167) ريص هكلم نم ةئس

 نم رشاعلا وهو ةيردنكسالا ىلع اكرطب او.يرغا مدق هكلم نم ةعباسسلا ةنسلا 9

 تامو ةنس رشع انثا ماقا ةكراطبلا

 (© 195 ح 8 262 106 24 263 )1١14 نامزلا اذه يفو : ىجسنملا لاق

 آيا نكي مل حيسملا نا اسهنم: ةريثك ليواقا: 4 تناكو نويقرم ل لاقي لجن ملت
 قوف بيرق وهد املاص اهدحا ةثالث ةهلالا نا لاقو ٠بيرغ هلا نم ةناو قااخال

 لداعلا هلالا نا طسولا يف ترم وهو لداعرخآلاو لفسا بيرق وهو اًريرشرخآلاو ٠٠ ظ

 ناكرالاو ءامسلا قلخ ةناو ةليعافا اسف رهظاو لفسا يتلا ىلويهلا نوك يذلا وه ظ

 وهو مآ اهنم لبجف ةردم سودرفلا نم ذحلا هنا مث ءامسلا موححو سودرفلاو ةعبرالا ْ

 لفسالا حبلا يلويحلا ركع نم قلخ مث و رهوجو هاذ نم ًاسفن هيف لعجو ناسنالا ]

 هيف عضوو ضرالا نم ةلكن اولا قلخو ةبح ريغلا ةظياغلا مارجالا هذهو ضرالاو ]

 :هديعوو هدعوو ةيهنو هرما اهيف اهلك ةقيتعلا ةاروتلا بتك هل عضوو اقولخ احور



 د 07

 ( 193“ ) لداعلا قالا نوكتلا ىلع راغ كلذ ىأر ال حئاصلا هلالا نا مث لاق
 ةدابع ىلا مهوعديأ 1 قاخ 4. هتاذو هرهوح نم وهو هنا لسراف هاش

 2 ضرالا ىلا لزت ىتح لداعلا نوككلا ملعي ملو هيف زاجو هدلب قشف همدب مهعاتبيو هب همأ

 ماع املف هيبا ةدابع ىلا مهوعديو مهلا نع قالا ليزي ناب آدبو للوفملاب ا رتتنند

 "2 مث لداعلا قالا باحصا هلتتف هسفن نه وه نكماو هيلع هدابع جه لداعلا قلاخلا ه

 .اوضفرو حلاصلا هلالا ةدانع ىلا اوراص املف هيبا ةدارع ىلا مهيذدجو تاومالا نم ماق

 قالا اهعضو يقلل ةفلاخم ةديدج بتك حلاصلا هلالا محل عضو لداعلا قلاخلا نوككلا

 نم سودرفلا ذخا ةناو هديعوو هدعوو هيهنو هرماب مهلا زعواو فلس اهف لداعلا

 22 كانه ةيكساو ميحبلا ىلا ةطرها هاصعا نمو هانا ةنكسا هرم | عاطا ع نملكو قالا

 77" وهلا ملف طقف اقرا الا لممالا نم لاق نا يغني ال هنا :نويقرم لاق. دبالا ىلا

 00 يف ىداقو عجري قطعا ىلا عجب: نان اليوط ان امز ةنقاسالا ةظعو يدرلا ملعلا اذه

 ةعامللا نع هرهنو هوهرحاف ب

 (2 195 < 8 265 11-15 ) ناكو سطبط هل لا الجر ربظ مث لاق

 ملاوع اهنو ةريثك ةهلالا نا : لاق ةريثك اعدب عدتباو فوساينلا سوطسل اذيملت

١ 
9 

 دسفاو رش هلك يوزتلاو رشو ريخ نم ةجزتمم اهلك ةريثك ءايشالاو يرت الو ةريثك ٠١
 _ دسفاو ليحنالا ريغ الحنا ا واد" لسن هزم حيسملا ناو عضو يذلا لئامقلا ماظن

 8 ةريثك روما ةلالضلا يف عدباو اب رشو الكا توملا دعب نا :لاقو صلوب لئاسر

 000030 -001959  82611711 20:26و 1:13) لجر انسأب رهظ مث يجشدلا لاق

 (1967) يف حيسلا هب دعو يذلا طياقراملا نا : لاقو سويطرم هل لاي رخآ
 ةلالضلاو رفكلا مهماعي لعجو ذيمالت هل عمتجاو ملاعلا ىلا ةلسرا ناو انحوي لا

 رهظ مث لاق تام.نا ىلا ةعم اولازي مرج هل عمتجاو هب احصا داو هوقنو هومزحاف

 ١ ذيمالت هل ةلاذقتاو ةرثك اعذب عدبا اسسق ناكو سونيروفا هل لاعب رْحآ لجر ةيفورب

 3 لقسا ةنود رخالاو طسولا ىف هنود رخالاو قوف اهدحا ةفلاؤم ةثالث ةهلالا نالاقو

 2 : يف يذلا هلالا ناو هنسهنذ ىلع ةمدشو هرئوبو ةقوف يذلا مركي منم بياونلك ناو

 75 طسولا يف يذلا هلالا ىَّيس لفسا يذلا هلالاو بالا ُهقوف يذلا هلالا ىَس طسولا 8

3 9 
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 243 يح تفند هلة يووكمل

<2 9 

 ا ا

 اوقلخف اودبف امي قاخلا اوةلخ مهناو نبالا لثم ةقوف يذلا دحاو لك راصو بالا

 (اذك)ضرالاو ءامسلا ىذلا لحلا يف هواعجو كلذ دعب نم ناسنالا اوقلخ مث ًافيطل اًمنص
 ةّيهشلا رائلا عاونا نم هيف اوسرغو اسودرف هل اولعجو حيباصم او راونالا اذهب هونيذو 0

 لزنف ناسنالا دسح ةكناللا ضعب كلذ ىأر املف ٠ هتلخ ودب عم مايا هونكساو
 نع هدرط ديريو ناسنالا دداضي لبقاو ةباحصاو وه ةعم نكسو هلالا دنع نم

 لساك ناسنالا ناو هماع ىلوتساو ةنع هاقث قىقح هدهاجو هدداضي لؤي ملف سودرألا

 ىلا ةوعدي ن٠ هيلا تاسرا كلذ ةحلآلا ىأر ملف سودرفلا ىلا لصي ملو هلسن رثكف

 كالملا ىلع ةطآلا يضغف لعفي نا ىلاذ سوذرفلا ىلا هدلوو نأسنالا دري ناو هتنثرم
 محر لفسا بترا وهو ةغالا دحا نا مث لاق.هدنجو ناطيشلا وهو هبادصاو

 (ةءلح) ىّلحتف نيطايشلا نم مهدالخ داراو مهل رصتناو مهيلع قئشاو هدلوو ناسنالا

 ىقح مهدهاجي لزب ملف ةياحصاو اصع ىذلا ناطيشلا (1967) دهاجو ناسنالا

 عدب عدتباو ىلولا ةمايق دححو ٠ ةعطوم كلا تالا درو سودرفلا نع مهد رط

 ناكو (2) سوساب هل لات مكح لجر جبنع تقولا كلذ يف ناكو . كلذ ريغ ةريثك

 كلذ ْ عض وو مهليواقا لطي و عدبلا هده لها دهاجم ناكو جم ىلع م

 ا

 (© 196” ح8 265 1١ 267 1١1224 6) : يجبنملا لاق .(ناصيد نب ةصق)

 (؟) اسرب نب قهوسل رششع ةس#خ ةنس يف هدالوا سونابرطناو سويقولو صقرم مايا يف

 اسرب نب قهوس مهب ملعف هلتق اوداراو هتككلمم رباكا نم [موق هملع اعط سرفلا كلم
 نيفف ةارما هل تناكو انتل لاك مكح لجر كام ناكو مه رخآ نع مياتتف

 هتحوزو وه برهف هسفن ىلع فاخف اولنق نيدلا كئاوا نيب الزان ناكو (9) مرح

 نم اهرلا ىلا نيددرتملا راجتلا نم اناخوي فاو لماح هتجوز تناكو اهرلا نكّسو

 نبا هوّدسف ابا هتجوز تدلوف ناصيد رهن ىلع اولزنف تارفلا ديري ججرخف سرفلا دالب

 مايا اماقاف قيرطلا ىلع تناك ةراغم ىلا ُهَنَأرعاو وه أجتلاو ربنلا كلذ مساب ناصيد
 ءافنملا رامحا نم خش جمنم يف ناكو اهيف نكسف جبنم ىلاو تارفلا ربعو جرخ م

 دلولا ربك اًملف ادا هذهتاو هدلو هيلا مضو ةفلاو اوي ربخ فرعف داو ُهل نكي مو



1 

 ظ ربا ةاسراف مالتحالا زواحت قَح مهرارساو ءافئأا روما ربا نم مّلعت راص ًاعنو

 7 06 اهرلا يف ريسي ناصيد نبا انيش اهذختي جناوح يف اهرلا ةئدم ىلا

 00 نبا بلق يف رطخف ةسدقملا (197:) بتتكللا نم سانال بطخي وهو اهرلا فّسا

 1 7 مالفلا ارت رقق (سامش ةلعجو فتسالا 'هد سمو ةينارصنلا ارسا مّلعتي نا ناصيد
 "2 صايم عضو ًادبو هيدلاوو لها يسنو اهرلا فقسا دنع ةماقم 6 ةنارصنلا 0

 ءافنللا نم ةعامج هملع عمتجا ةنع اذه رهظ نلف ةيذاكلا ءافنطا ءارآ اهيف وو

 3 رارسا نم ةملعب يجبنملا ربخلا ناك اه ذو هيلع أ اهناوتلا نجت كفوا

 ْ هرج اهنم ةثالث ةعس هاوق هلالا نا :' لاق اهملا دحا ةقسس : اعدب عدباو ةي ةسفدللا

 خلا ةمررالا ماو ركشلاو ةوقلاو لقعلاف ةفرشلا ةثالثلا اماذ كلذ نود ةءيراو

 نيتسو ةئناءالث ملم ناكي ضع عم اهضع هذه تّقتلاف ضرالاو ءاوهلاو ءاملاو رانلاذ ٠

 هدسجو ةفي رشلا ةثلثلا نم ةسفن اضيا لوصالا ةعبسلا هذه نم اًقواخم ناسنالاو ًاملاع
 ا ل نم ةقاظتعو نمشلا نم ناسنالا غامدف ٠ةسنسخلا ناكرا ةعيرالا نم
 ىلعو رمقلا نم هدلجو ةرهزلا نم هرعشو يرتشملا نم ةممو خيرملا نم ٌةمدو دراطع
 لك يف صقني مث ديزي رمقلا نا ايكو ةرامسلا بكاوكلا ةعبسلا نم ناسنالا ماق اذه

 ةعبرا ةنس لكيف اهدالوا نوكتف دالوا ةعبس دلتف اهعماجيف ةايللا ما كلذك موي 8

 هيف ال ًاقيطلتو ينملل ةيفصت ءاسفلا ةعضايم : للاقو ةمايقلا دحج مث ءادلو نيناثو

 ا 0000ج ىلع كلذ ناكو (لاق) اري تناك هوجو يا ىلع اهناو ظلغلا نم
 ةئاتسو فالآ ةسخ ةمئتل رصيق صقرم وهو سونايلادوا ينبا سونايرطناو سوبقولو

 ملاعلل فصنو ةنس نيناكو دحاو :

 (2 . 1997 ح 8 267 1087 ) (ةئس ١١ كلم... سودوم) 8

 (3)ةنس رشع ةثالث اولاق يديعصلاو بهذلا ذو يجسنملا (هاو
 (5 199” - 78 267 1:17 سوقنوطورب هاّمس ىجبنملا . © سكيني رف)

  رهشا ةتس كلم ةنا لاقو

 (2 199 "- 8 267 1.17 204 268 1٠79٠١ ةئس رشع ةيناك ىجمنأ|(سونابروس)

 ' ريشدزا كلم ةعبارلا ةنسلا يمو ردنكسالل نيتنثاو ةثامسمخ ةئس يف كلم هلا لاقو ٠
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 كا روش عدخ

 (م 200" ح 8 273 )1١12 274 24 1١018 ةئسلا يفو : ىجسلا لاقو

 سطرابو نومطرا يل لاش نالجحر رهظ (سريواس سوم ملمس) هكلم ن# ةرساعلا

 حورلا ناو ةّنبلا هلا وه سيلو قولخم دعو ض+ ناسنا حيسملا نا :الاتو (اذكح )

 نامزأا اله ىو 0 ءيش 1 صر ا! تفلح يغو هاذ ن*و هلالا رهو> نم سدقلا

 املعم ةيردنكسالا لها نم اًملاع الاجر ناكو يكملا (0,زوغ36) سيئاجرا فرع

 هكلم نم رشع ةثلاثلا يفو ٠ مهريغو ةيردنكسالا ىلع افقسا راص يذلا سوخوطارفاو

 واط كري 3 يفو .اريثك افا نيقيرفلا نم لق و ةرماسلاو دوهملا نيب برملا عقو

 يو ٠ ناس 00 ماقأ هكلم نم ةعبارلا ةعّدلا ُْ )ِء ) نوطس و هرسسأ اك راها هيممؤر ىلع

 .ثامو نينس عسل ماقا ةيكاطنا ىلع اكرطب (2) سراسامفسا راص هكلم نم نيئس ةثالث ١

 ةرشع ثالث ماقا ةيكاطنا ىلع اك رطب سومسلمف رياص هكلم نم ةئس ةرشع نتا يلو

 ةفقاسا ةعبرا سدقملا تنب ىلع همايا ىف راصو ةنس

 (2. 200: - 8 268 1.8) سوناينوطنا يجبنملا هاّئسو...(رصيق سوينوطنا)

 (2 . 2017 ع 8 268 ٠ 15) سوينورقمقيرطب نبا هاحسو ٠ ٠ .(سوينودقم) 8
 عع ةعلذو ةناعستو ىلا ةيخ# 3 لتقو ا 8 هاش بفهذلا و يجسنماو

 ملاعلل فيكن هيد

 (2م 201- 8 208 1016١ يجند (نينس ثالث . . . رصبق نسون

 هكلم نم ةئس لوا يفو يجيبنملا لاق ٠.٠0٠0 نيدس عبرا : :اولاق نيديعصلاو بهذلا و

 نعش تمرح تناك اّناَذ صاومع ى ست يثو نيطسلف ضراب سوملب امن ةنيدم تنل 7

 يردوا اهذدعر رك

 (2 202" - 8 269 13-1.8) اما نيئس عبرا تلم( رضرف تول

 ةعس يف كلم هنا : يجننلا لاق رصبق سونابدرج 1 نيس تلن اقف ىجنلملا

 ةيراسفب يناج د احملا سوب روغب رغا هنامز 4 تاكو ردكم نيعبراو ةناعو ناي
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 9 5 2085 ع 8 269 1.15- 16) فرع نامزلا اذه يفو: يجسنملا لاق

 " كلذ ريغو كواملا ريسو ةنمزالا ىةريثك ا عضوو تامحريثلا يحاص سوباقوبا

 .( 2.203 *-8 269 1١17 20 2701032 لاق. ..(رصيق سلفذ)

 | رصيق سبافو نينرقلا وذ ردنكسالل نيسمح نيضو ةهزا ةئاهمم ةنبم كلم ةناذ : يجبنملا

 | رمدق هل نم ةّس لوا يفو ٠ ةريثك تلين همانا يف ىراصتلا يغلو حساب نمآ ه

 5 . ةيردنكسالا ىلع اكرطي سومسونوبد

 000 < (©2 18-2087 18-2701010) هكلم ةدمر. ٠ . (رصبق سوقاد)

 عل نبا 7 اق ةدحاو ةنس نيدعصلاو بهارا نءاو بفهذلا و يجبنملا يأر ىلع

 | نيسق ل ةيمورب رهظ نامزلا اذه يف : : يجنما لاق ٠ نيتئس اولاقف سونناف يلاو

 ١ ةدربسلا 000 البخل نأ ةرعمالو ةبوتال هنا لاق يألا دساذ سوفاغ هل لاق

 1 . هوقتو هومرحاف ةلثم اًرهاط نوكيف حيسملاب هّنشتي نا دمتعا -نم ىلع بجي هلال
 5 (5.204 ح- 8 2711. 6١-4 : يجبنملا لاقو ٠ 0 نيوملع:)

 3 - ةئس لوا يفو ردنكسالل نيتسو نيتنثاو ةئام- ةنس يف اكلم سومسوملو سويلاغ

 55 تانو ( 204١ نين + ١ ماقا ةيمور ىلع اكرظب سولينرق مدق:هكلم نم
 0 ةنسلا هذه يف ةكاطنا ىلع اكرطب سوي رتمد ١ ه

 .(2.2045 ح 8 271 15-1.13)كلم هان يجبنللا لاق... (سوناءرالاو)

 2 0000 كلما يجبنلا لاقو.٠ , هنا يلع نيويكف ءاعسو ةقع قع هنأ

 00000 0 .ادهعلا تامدو 47 لتقو ردنكسالل نيتسو ةعبراو ةنام سخ
 َ 7 ةيردنكشالا ىلع اكرطب سومستتم مدق سوكتلاغل ةيناثلا ةئسلا يف يجسلا لاقو

 00 .ٍ 700205" -5-782721<ج0)6قافتاب ةدحاو ةئس ( رصيق سوبدولقا )

 يف ناك هتكلم لوا ناو رهشا ةعستو ةنس : لاو نافذ يجبنملا الخ ام نيخ رولا

  نينرقلا يذ رد__؛ئككسالا نيعستو 3 ةئام 1 17

 0 | 11002086:-13272 1-8 ١-٠ سونيدلو يجينا ءامو «سوئاسملا)
 ركل نيناكو ةئام سمح ةنئس كلم ها: يجبلا لاق

 . (206:.6' ح8 2 ا م حس كلنا (.٠ رصيق سوقربا) 8

 ع
 ٠9

5 



 عض © ا

 (م.206'- 2 2175 1.8-:0) سوبر شو : سوروق هأمس يجمنلاو...سوي راق 1

 نيناثو ةستسو ةنامسخ ةنس (2 كلم ١) :ىجتملا لاق 1: .هللها سا
 هكلم نم ةئس لوا ف انواث مدق هناو (207) 5-2 0

 0 208: - تت 5 21/15 1 12) يجبللا ما ةقادا ( رمق سواد القيد) ها

 هش ني رخع لاك ها 0

 (2.2087 ح 8 276 1013) ةماك ةنس ماقا (اًلشرا يا ) هنا: يجبنملا لاق
 سويرا ٌةمسا الجر ةيردنكسالاب ناك هتسائر يفو ٠ كريرطب

 (2. 208" ح 8 276 1018) ةنس مورلا ىلع كلم. . ٠ ( رصيق سوناوستم)

 رصيق (2) سرو» هامسو يجبنملا لاق كاذكو ةدحاو ٠
 (2. 210: ح 8 283 )9-1١7 دعب تام سوردنسكالا نا : يجبنملا لاقو

 ع نوعبراو ة ةّيرَس ماقا سويسانتا هضوع اوماقاذ 9 ةيقمن عمج نه روس ةسجح

 (2 . 217" - 8 290 20١1-18)يف يفوت (نيطنطة) هلا: يجبنلا لاق

 ةسخ هرم و 20 ٠ نشب نا نين رقلا يذ نديم راع ةيسو ة هييس ١

 ملاعلل كمعت نيمادو ة هكم ن اًءو نعل ةس# ةئس ْي هنافو تاكو ة كددس نيدسو 16 :

 (2 . 219” - 8 297 )1١4 3060 20 1١19 سونااوي نا : يجبدلا لاق

 انودهاجم مينا لادو بدالا نم ء يش ُْى رظنلا نك“ ىيداكسملا ب رفاكلا كلما

 لغ شوب ,نا رساؤ نازح ف عضوتو تارايدلا ةمنا ذخؤت نأ ماو انحالسب

 ىدقتساو كلذ ند ىراصتلا عنتماف تاساحتلاو رحسلا ءام ل 4 رشالاو ةيمطالا

 لاومالا عضو هنا كلذو ةفيطا لبح مورلا لاتحاو ٠ ةككلبيل لعفي مل نم لاح ”

 ٠ مالا يدانم ىدانو ناثوالا حئابذ كَ ةريثك 2: ةفظا اهملعو ةريك ةدئام تا

 ةتجاح ذخأبو ءافنللا حئابذ نم لكأيو لخديو دانلا ىلع نابللا عضيف لاملا.دادا نم
 رماف ٠ سمالا اده ُْى كعيطن ال ىراصن نع : اولاقو مورلا نم ريثك لزتعاف لاملا نم

 090 سانوق تقرحاف ران ت كا موبلا كلذ يلو. 1 ركثموي منهم دب ل معليا مملتقب

 هيلع انباع نم 9 2 ذأ بارحملاب نولكوملا لاقو. ٠ هبارح 00 مههالا الا



 >> "ويا
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 35 داراو سرفلا وزغ ىلع سوناملوب مزع كلذ دعو (لاق) ٠ نارحلاو منصلا تقرحاو

 1 ءيشب صقي ملف ةلئسي فارعلا نولبا ىلا لخدف ال ما هقيرط يف حجني له ملعي نا

 00 وبا سيدقلا ماظع كلذب ىنعو كفرعا نا ينعنت يراوج يف يذلا م الظءلا نا لاقو

 0 اهولعجو ةكاطنا لها اهوذخاذ ناكملا نم عر نا كلما ىماذ دمهشلا(اذك ) الوت

 0اس عمجم ةيلفلاو رضنلاب اهذعب فارعلا ل مكحن ىراصنلا ةسنك يف قودنص يف ه
 سكنف ةباغلاو رصنلااب هل ىضقف 0 3 رع رضحا نارح لصو ملف“. ٠ سرفلا ازغو

 ةتحت يذلا هتقوا سرفلا تامو هسأر نع ةجات طقسف نيينارلا هلال دو ةسأر
 .ةلك اذه كيلع اوملج كركسع يف يذلا ىراصنلا نا :فارعلا ُهل لاقو (219”)
 ءلوللا ةداعك هيدي نيب بيلصلا عفر و هلا يرجع مويلا كلذ يف مرنم طقسا

 ٠ اهئودمعب يتلا ماسصالا توس ف ناك ب|؟هذ نم م ليلكا ناوح دوه 4 هملا رسذحاو 3

 2 اولاق ٠ 2 مككح ىلع مكي رق اوحيذدت 1 1 مخ لاقو مهلصوو مومو اف

 0 هيدي نيب مانالل روخبلا اوعفدو يلشوري نع (جراخ حبذن نا انل لجيال : هل
 [)' 2 بشقا اكل هلئثق بلس ناكو ٠ لتقف برحلل سونايلوي ىضمو مهلزانم ىلا اوفرصناو

 00 سرفلا ضعب هامرف مهيشنيو ةلتاقملا طّشني فوفصلا يف داص سرفلا نيبو نيب برحلا
با اب ينتبلغ: لاقو وهلا ىلا هب ترو همد نم ذخاو هةككاذ ىلع طقسف مهسب 6

 1 ميرم ن

 07 هوكلميل هركسع مدقم سؤنانوي اوراتخا ةكلمملا رباكا نا : يجبنملا لاقو ٠ تامو

 0 سوناملوب نم فوذا ناك اّناو ىراصن ضيا نب : ل قل يلا : لاقو عنتماف

 70 ةوكّلف هوكي ناب مهيلع ريشي روباس مهيلا لسراو ٠ اننيد ناّيك ىلع انامحي
 7  روباس نيدو ُةنب حلصلا اوقفتاو ركسعلا يف ةيصنو ةنازخلا نم ابيلص حجرخاو مهيلع

 (لاقو) دمأ ىلا مورلا نم اه. نم لقذنو هل اهيهوف نيمدصن ىلا ةعيشو روباس بكرو ٠

 سرعدرو د نادلويو ريمكللا سويليساب فرع هدهع ىلع

 000 00:220 7-18 200 22-1٠.5 )راثشا روباس نوك بسلا نا : يجبنملا لاق

 0 3 ووواس نا هريخاف ري هيلا ءاغ سونايلوي ركسع مدقتم ناك ةنال سونامنوي كلي ناب.

 0 سفناذنوي ناو اذكو اذكةيل يف ةنشكيل سونايلوي ركحسع ىلع لوخدلا ىلع مزاع
 ىلا ىضمو هذخاف راجيتلا ساي سلو رّكَمَت دقو هيلع عقو نا يلا هليل يف ةمقري لزي ل ©
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000 006 - 

 ررخاو اديان اهوركج هلاك 3 هبا [ن اما هلت لعو ةقزع دق هلا ةيظلو هن

 اذهلو هركسع ىلا ةلصوا ىت> ةعم لزي لو مو ليلا يف ةعم بفكرو اعيج الكأو ماعطلا

 تراص تقولا كلذ نمو نيبدصت هل عفدو هطاصو مدرأا ةكلم هدملقتب روباس فاس

 نم يف 0 لك 0 محا 3مل ىلا سونا موي داع 0 سرغال اهدودجم نيسصن

 تمص مزلو هيردت جالا يس بحاص سويسانثا رهظو هنا ىلا ةق ةةاسالا ى

 دع هيي عمجنل ةميقتسملا ةنامالا هل حرشي ناب كلملا سويناينوي هل بتكو
 تاءو٠ ةيقين ةنيدع رشع ةيناثو ةناماثلا ةناما مزاي ناب كلملا ىلا اويت5و ةفقاسا

 ملاعلل ةئس نيسمحو ةعمسو ةئام ناو فلا ةسمح ةّتتا سوناينوب ظ

 (2 . 220" ع 81301 1:1- 3 : يجينا !لاقو) ةنس7٠١كلم ... (سوظنلاو)

 2 0 ا ًادتاف كلملا يف همم سلاو هوخا ناكو ةنس رشع ةسخ كلم هنا ٠

 ردنكسالل نيعمسو ةتتس

 ( 2. 921:- 301-8 1. 3 - 8 انعم ناك سوطيلاو نا : ىجبنملا لاقو
 ىسويرا ناك ةناف“سيلاو اماف رشع ةبناثلاو ةئاثلعلا لوب لوقيو ميتسلا 0
 ثنا ةفلحتسا كنا ١ ولاقو يسويرا ناك ةنيطنطسقلا فقسا نسسك دوا ,نم دمتعا هلال

 ةنقاسالا 0 .ىقنو ةمسق مك : .تالم لف ١ هفل ا2 نم دداضي ناو سويرا يأر ىلع ١6

 سويرأ يأر نرفل ا نيذلا

 (2 . 2215-78 301 13١1-11)سيلاو ىلع جرخةئسلا هذه يفو : ىجبنملا لاق

 تضرعو ةراحطلا لثم درب طقس اهيفو.هدصقو سوسرو هل لاَ ةنيطتطل يجراخ

 ةمقمن ضعب 2 1-1 عضاوم اهيف فسخو ةينيطنطسقب تافحرو لزالز

 ٠ ع 8 302 14-1.10) سويدا بلط نامزلا اذه يفو :لاق 2.2215 (

 ىضف هل نذاف ةيرد_:كسالا ىلا جورخلا يف نذا كلملا سلاو نم ةئكاطنا فقسا

 نم سويرا ةناكم ماقاو ةسحو سرطب ذخاو مورلا نم ةعامج اهئم جرخاو اهيلا

 سيلاو عئص ام اهكرطب فرعاو ةيمور ىلا ىذمو سيلا نم سرطب برهو طاسيمس
 سانلاب كلملا

 (2 . 221 -- 5 7-3) سردواتو سروبد فرع تقولا اذه يفو :لاق "6



 تقرا 0 اعزلا 500 را يو كك 11 سروعر غاو

 ار ورلا ىلا لدت#ئذلا ىردتكسالا سونداتمو يرصما دباعلا سويرامم فرع

 رحبلا يف ة ةريز> ىلا مهافنف همو5 معز

 (2.221" ع 8 302 9-1.8) سلاول 6 ةئسلا يف : يجبنلا 02

 نيسصن بحاص مهرب ا اهيفو سرطب هام ريصو سومسأنُدا ا

 2 (2.221"- 8 3021014 2036031١0 +) ىلع سلاو قّيض مث لاق

 001 نوناث ةنهكلا خياشم نم ذخاو . اًريثك اًاخ مهنم لتقو ادج (2287) روباس باحصا

 7 مهقرغ رحبلا طّشوت املف مهيفشي هذا رهظاو ةنيفس يف قيرطب عم مهاسراف الاجر
 ٠ لاق. . .» (سونيطلاو عم سونايدارغا )4-20 1١ 304 000

 ةدحاو ةنس كلم ةنا.: بهارلا نباو يجينا .٠ ٠ سورسادوأت نا : يجسنملا لاقو

 ف اوكللم مهناو اوس هدم مه 6 ةكلملما ف مرعم ناكر يمكلا 0

  مّآدقتف ةفقاسالا نم سيلاو هافن نم سونادارغا درو لاق .ردنكسالل نيعستو ةناّتس

 هدعبو سونابدارغا تامو . ةينانملا الخ ام هب هللا نيدي يذلا نيد ناسنا لك مزاب ناب
 حملاعلل ةئس نيعبسو نينثاو ةئام ناك فلا ةسمخ مايل هبخا نبا سوطيلاو تا. ماياب

 (2. 224" ع 8 305 ١ 1:3 20307 18 1١ 306 © 13-12 1١ لاق

 ىلع اولوتسا نا كعب 00 باحصا ىلع قيمضتلاب دب كلما سويسادوات نأ : يجينملا

 0 هشنج نم طقساو ةئيدملا نم مهيفب ماو اًدج مهيلع ددشتو ةنس نيعبرا سئانكلا

 ' مهسئانك مد ىماو كلملا ةمدخ نمو ناويدلا نمو سويدآ لوب لودي نملك
 0 لكك مانصالا بيراع مدهو ةيردنكسالاب امس اًريثك ًاقلخ ءافنللا لتقبو اًضياو ٠
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 ظ 5.97 1.١ (يشرك نبا) يشرك نم 1.16 (ايناخوي) اينافاخوي (#)
 002020207702981. انتم اش (0)

 000000 011 991:11 (نيمازبد) نيمانرب 21:12 ( انقزرخ) لاقزؤح 1

 (روص لها) روص ةنيدم
 ظ 75:31001 و (ةرثع ةثلاثلا ةنشلا) ةثافلا ةنّسلا ت 1١18 ( شازتشخا )

 ” ةلرتقحل 20-1 (ضرفا) ضرتفا

 2.101 1:3 (نيريكتملا) نينوكتلا س٠1 11 (نظي ذا) نظظ نكاح
 ظ 1.9 (أدت» أذتي "6



 اةيهضشع

 دك ورا كح

 2. 108 7-1 ( ةشهدرزا ) تشهدرا 1٠6- («نورقا ) ناؤرشا - 3

 0 ا ا را

 5.108 1. 4 (انخاداب) 6عءاق115 ايخاراب -1.6 (امخالم) ينلا ايخالم

 1 10 (تشفحطا) تشد كلماكا ايدنالاو ) ءاسنالا لاوقاو

 2.104 1١ 15 ( سياذذونا ١ سويافذوتا 1١- 18 (سوطملفرهو نويدو) ه

 سوطملةرهو نويربو

 1١5 8٠0105 (اهقاوسا) اهقاوساو 1. 6عادنوي) عادي وي 1.8 (كلذ ناكو)

 كلث تناكو

 5.1061.9 (ىثو) برو - 1010 ( هراملا) نرتخا -(رشع) رشع
 ةأرما (510) ! 5

 5.108 1١1 (زئرلاو) ريزتللاو - (ذخو) اذخو رمششو 1.10 (ذحلا) دتحا
 - (حيبأ) عبتأ

 5.109 ١3-1 ( هريزو ناماهو) © 20414 :ءء6 ىدغتو كلذ ىلا اهاجاف

 ريدر ناماهو وه دغ نم اهدنع

 2.110 1016 ( نوديكر ف) نوديكرق (©) 6

 25.111 1:12 (كلف) © 204 .اذه يف الا
  1٠دثسلا ١ (هوفلاف) هولأف - (ةيبعلا) ةسيغلا -9-1 (دنهلا .1 25.112

 : : )! (عل2) عل (وزع 12

 1-0113 1١2 (ريمغتل) ريسفتل 1١09 (تيوقو) تتوقو << (تجنتنا) تدحتسا

 -1. 10(لوطو)لوطتو-18١1 (ديقوتب) دنقوب 1١- 19 (تاببك) 56ءأع تاّئمبك ٠

 12.114 1١3 (كوللا ةرفحج» ممعآفان5 كوللا ةرظحي -1.+ كمالك تزب)

 (ككلمو : كلدبو كوالك تدب (و1ع 1١11-)! (هنانتسال) هئايتسال - (اومو ذا)

 اركز نا ظ

 1١4 72٠115 (كاوساو) قاوساو -105 (راظنتسا) راظتنا 1١12- (تاقن)

 111216 تلفن "

 تارديإ



 3 د

 5.116 1١1 (تضفتتاف) تصقتناف ح١1 (ةدحل) ةدحب -6١٠1(يردلانم)

 . بودلا نم 1١158- (هجو نم) هوحو نم

 2.117 1١4 (نيددنحلا ) 2ععاع د -106 نم قافتاو يأر ىلع)

 (يأرااو اوهلا : اوهحلاو يأرلا نم قافتا ىلع 6 (نيركسعلا 0 نيب رغلا تل 17

 (ناككلملا اوزربو) ناكل ازرب و -1019 (تنعتسا دق) ثيغتسا دق 3

 2. 118 1. 2 ( اوفرصناو ) 2656 فرصناو -1. + (يأر١ ىرأ م

 ” تره لكو) قمه الو - (يف) يل
 . 5م .119-0 00 1122 2 20215116 (001615 1105111 3 4

 511121, 5112111161 11561111116111 111 (ئ. ظ

 ٠- قارطلا لع) قيرطلا يي -14 37-52 للظو ( 3281311:13 00

 (يهو هقوذ نم)يمشو ممتسرتاب هقوف نم -1- 17 (نخت) نخس -1. 22 (ىتلا عضولا)
 [ععاع يذلا عضوملا

 1! 482 1:7 (اننوشان) انوخا ت1. 8 (َرب ) رهق
 2 1238 1. و (انوطنق دبا) انوطنق دب 21026110 (2) -1. و ( اب ونخاب ) اءثوخاب

 ١ و (ةناثلا يف) ةيناثلا انومطق دنا يف 1.13 (سوقيلو» سوفيلو .1-

  110نفي ال16 اييظع ةزغ) ط5 و ١  9لا |

 (باذعلا نم) (0 200. همحاص نعح1. 16 (يظع) 06عو6 -. 7 (خالسلا)

 جاتلا 8 ميهنيعتسو) 065+,

 | 1. 2 (هنا ىنقم) مقلع هسا ىنعم ح1. 1 ( مهناسو ٠ هك

 مهولاسو سدقملا ثدب يف نيدلا ةنهكلا ىلا مهرد فالا ةثالث ثعيف-1.15 (اولمفو) ' '

 اولسقو 1. 16 (ةنثم) هنتما

 2.126 1. 6 ( لاناد ١ 22216 دواد >1. 11 ( ليق ) 726241112 54

 م:ه لتق
 78.127 1.3 (نوطوقيبا) نوطو قرن -1. 9 ( سويبرغا) سوبيرغا 1. 5

 ( سناذوه برض) سوناموه برزخ 5:



 با وو

 م.128 ] ( سخومطنا) سخوششتا 14 6( ننانددم !١) ردن دال

 [ع1منم طلع عدل 1عأ276 (ب001ءاجج لل عا 85 كعوانم[ 10 (ن.

 2٠١129 1. 12 (نيشيولوف) نيسيولوف -1: 15(سلوبطسرا) سلومطسرا (9)

 5.180 1.7 (قرحأ) قرح -1.12 (ةيلقاتنا) ةيلقاريا ظ
 5.131 1.1 (تيمس قلا) نيتليس تمس لاا عد 2208 ا 3

 0 ءوات21 12 (. ا 1:

 72.182 1. 7 ( هاظرا) هاظرا

 2.138 1.2 ©« 14 (سوناغ) سوئاغ -1.16 ( انهئنظب ي) ها نطب يف

 12.134 1. 1 (سوياوب) نسولف (ةراغ تءاج)ةداع تباج (81ع !)-

 (مهيراحف) مهوب راحف -1. 10 (مورلا شدج) مورلا نم اشبج -1.13 (رامح ىلع ٠

 راح يف -1. 14 (ايرورف) ايدورف -1. 17 (دح) دحا 1112 2001 13

 زوع يذلا نيف

 5.135 1. 11 ( ناثان ) ناثانوي ح1. 12 (« لزني يذلا ١ لدي يذلا -1. 9

 (كلملا) ةكلمملا -. 22 (ةبوثا) َةّلَط

 5. 186 1.8 (التق) التتف -!.و (سمط) سسمط() -1.13 (سوسىنبل) 9

 سومس ينبأ --1.14 (سجحوهورف) سجوهورف
 2.137 1. نوط ينل وطلاب

 128. 138 1. 6 ( نءاوال, جهعاع ,نباازت 196 نراك ض)) نيقنا

 (ةبسن) ةتسل (0) 1. 14 (عبس) 606 أاعس

 ٠ (اموي نيعبرا) 0 204. هدلوم نم >1. 16 (ةعبرا نبا> 20 .1 139 .82

 ٠ نينس ةعب را نبا
 5.140 1.9 (.. حيسملا َّنا) وذءءاقهمم 1-0. 11 (بخسلا) بحسلا (9)
 -1. 16 (نيكسلاب ةسفن) 22611115 (ن نيكسلاب ةسفن برضيو -1. 20 ىلع اولمع)

5-0 
5-0 

 (نزؤحلا : :عءاع نزألا ىلع اواع
0_1 

 2.141 2 (سيسبوذ) سسلود 71.8 (اًقبج )1816 ترقتج +[ ملف) "6



 (لاتجت :لاتجي لازي ملف
 72.142 1. (سوفيرغاو رفادبق) سوق رغارف ادق يف (2) 1. 10 (سوفيطنا)

 ويفي
 2.143 1. 12 ( ناكو ) ناكف -1. 19 56. (01122 1111

 0عواتتغ 10 (م. 0

 2 5 1.8 (دسحلا) :ععأع سنملا -1. 0 (مكحا) مكح -1. 6

 وه اذاذ) هاراف -1. 29 ( نييولعلا نيب امف) 165 نيمافسلاو نييواعلا نيب امف

 5.146 1. 6 (لكأي ال نا) لكأي ال نا ”هراذح -1.1: ( ّرعلا ءاغتباب ) اوسن

 مزعلا (2)--1.2 ( يجيو) بقوعو 6-5 (هتبانعو هفطعت نم هفطعت نم

 (نمو) ىلاو ٠١

 8.147 1.9 (ليذلا) ايندلا -1. 11 (مبمهلا) مهتمهلا ح1. 14 (اهسوستو)
 اهسوستف -(انولعحو) اهواعجو -1. 7 (ىقلا هتمايف) ةما ْي -17 20( هقلخ ) هتقماخ

 8.150 1. 4 (ىهربخا ناك اهسح) مهريخا ايسح
 2.151 1. 17 (سايثتمر) 16عع ساشتمو

 ٠ ىَّدأتت) يدانت -1. + (ربظو) رهظاو -1. 13-12 ىثنا) (1 .1 158 5
  6دواد [ةدعف يننا .٠ (يبلّمك ..دواد بلق تدجو : يلتك هَل يدع

 (دعوملا اولاثي) دعوملا اولاني مل -1. 2 (سوظنميلكا) سوطنمسلكا

 8.158 1.إ «اومند) عفد 1. 16 ((ميلقا) ملقا
 2.154 1.1 (مخيي راوت) يراوتب --. 3 (اهفرش) اهقرشم -1. 5 ( اتكلمو)

 ابكلمو -1. 8 ةصاخز) (ةكلمم ىلع: ةكلمم ةصاخو -1.16 (ةدرفنم) ةدرفنملا ٠

 د د يذلا ) نيذلا ْ

 2٠١0155 ١ 1.13 (ةئيا سوكئاكسا) سوناككسا ُهئبا 111532 20016 ةدعب كلم

 -1. 14 ( دع نم) هدعب نم

 8.156 1.1 (سويرامبت ) سويداش -1.5 ©( سويشيتفا ١ سوشيتفا -1. و
 (امليس نابر ىعدتو) ائمليس ىعدتو "6



 تسب نا: تح

 2.157 1.1 (سونايوراب) سونايورابا 1. 5 «امهنم) مهنم 1.6 (ةّيلوجرو)

 ةياجرو -1.7 (اهاسات#و ) اههاساتخيو - (اموي) ام موي 1. 10 (هاون دق) هاونا دق

 -1.13 (امهتاو) مهتاو -1. 16 (امهثم) مهتم - (هايلعا اًملف ) هالعاف 1. 7
 (رطيمون) رامون -(ةدارز) ةدئازا ت8 (ءاكب) تاربعو ءاكسب

 2.158 1. 2 ( امالو) امهمالو 1.11 ( اهادَّدحَم ) اهاددخُت 1.16 ه
 ةناعرلا) ناكس يك (عيمجلا) أعم

 2.159 1: 2:( سرت ) !سوتتللا 5 (ةوددح) هددج -.9 (امّدق)

 مدق 0 (ةضفشو) ةفضنيو -1. 16 (هيخال) ةارحنإل (51ع) 171م

 ٠  13(هيلع راشا) هيلع هب راشا 1.6 (تادبف) تدهاف ح1. 4 .1 160.2٠

  -1. 9(ريصي) ريسسي 1.14 (« اويلغيف) اويلقيف 1.17 (مياغْساو) ميلغشاف

 (ةئاضلا) ةباضلا

 5.161 1. 4-3 (ةرضخلا تبنت ١ ةرضخلا نم ةتبنت امل -1.6 «يثا) انثا

 (م) 1. 8 (تاآطو) تاّطو -1. 17 (ةّضفلا نمو) ةّضفلاو

 ١٠6 (سونرط) سونوط 1.6 (ىنتباذ) التباف (1 -(سصتغا) 2 .1 162.2٠

 بضغا (2)-1. 7 تلتق -. و (عرصب) عرصت --. 17 (وطورب) اوطورب
 5.168 1. 1 «اوراتخاو) اوريو -1.3 (قباستلا يف قباسلا يف < (وطورب)

 اوطورب -1.7 (سكرفالا» سكرفالاب فورعما <1. 8 ©: 18 (سويباغ) سومباغ <

 1. 9 (ءامساب) يعاساب 1. 11 (سويلوي سويياغ) سويباغ سويلوي -1. 12 لخدن ملو)»

 (هبلس : هشنس لخادي ملو -1. 15 « هتزوحو ) هتروجو 1. 21 (سويباغا) ٠

 م

 سويباغ
 12.164 1. 2 (ةيامح) ةيانج -1. 14 («تزرب) تزربا -1. 7 ( ةيباطكوا )

 ةماطك وا -1. 20 (عمسل)ا كلذ عمس

 12٠.165 1. 1 از اه) 2ععاع برام لقو 21:7( كرطلا) قوطلا 10

 (همتكل) 0 15 (كائثيلعا) كائملعاو ح ( لخادتن ) لخادن 16 1١<



 1 فق د

 (مهمأس) مهتلس 2 (ينيللو) 16016 سويلوب

 8.166 1. 13 (لاعلا يف اوذملتتي) ملاعلا اوذملتي -1.16 (نبالاو بالا عم)

 نبالاو بالا نم (51 ل 8 (ارموأو) اورموأو ب1 -0 ( سدقملا تب) تدبلا

 سدكقلا ١
 5-167 1١ 2 (رفنو) رَشو (2)-1.6 (ةرواحو ..ةنحاشم) ةرواحو .. ةبجاشم ه

 ل169 (اناطعا) ىطءا - 1.12 (قيدصلا)قيدصلا بوقعي 1١16 (ىتلا ) ىذلا
 1.19 (مدلاو) 0665+ 1

 2.168 1١4 (اوقلقاو) اوملقاو - 1 (متيهتنا) متيبتناو -1.014 ةسنكلا)

 (ةسّدقلا : © 244 ٠ ةفيحصلا مهيلا اومّلسو
  --14٠(سوشنرطاسو) سوينورطاسو 105-7 (نيسنخب) نيام 2١0169103 2

 (نم٠ ٠ ىهنو) نع ٠ ٠ ىهنو -1015 ( اعّداو) ةم216 داعاو

 2٠.170 103 (قفا) قنف (!) 1.١6- (كلملا طض) اذهب كلملا طيض -32

 (كلملا رضحو) تّدلا رضحاو

 25.171 1.2 ( ملكتف) نوميس ماكتف  (قآحتف ١ قّلعتف --7
 (باحصاب نوئيحيو) باحصا نوئمجحيو -1. 15 ( سغؤولوا كلا) 0ععو6 ح١1

 (لالا) هللا

 179592 1.9: (ضابلغ) نسايلغ + ( رزهش ةثلث) 0.304 . كلم زصنق نزيا
 0001 دل 11:9 ع5 (نونايسانسا):سوتاتساسا (ةقع !) -1:8(ةرم ىلا)
 ةآرعا ىلا < (يذلا ثاو) نيذلا موقلا ناو 1:3 (رما تاكو اًرما ناكو -

 14 ( مهريغ) مهريغ نم 1١019- (سعشلا ناك) سعشاا ناكو 1١20- (قيرب) ٠

 000 قفا (:)
 ' : 2.173 1٠61 (نأظا ىقَح) 02 يك (لوقلا) ملذات موقْلا 0

 0111«6عع20 111م : نوفراعلا نومسهفلا مولا اذه رظني ىتح

 2:174 1.08 (ةيدوهيلا لكو) دوبملا لكو 1١< 15 (امساب) امسواب (2) 1

 16 (تيبل قرحا) تببلا برخا "6



 كك في

 2.175 1١1 (اوروشست ) اوروفيست -109 (ةلتب نع) ةّن نع 5
 (رشلا هلا) رشدلا هلا 1١18- (لمجو هيديب) 7611115 هيدي لمحو بح (ةمس)

 1606© ةمسل -1020 (ةد وبع نه د وبع

 2.176 1١12 ( نوب ) ةدّيح 21١17 (تامورطاو ) مورلطلاو حآ.20

 (يلرمز) يلرعزا 5

 2.177 1012 (سطوذواث) نطوذوات 1١015- (لااح) عاح

 2.178 !. (ساساسا) نسنايساسا 1: 2( هذودل) ةقعاقانك ةؤددعا الا

 (مّدقت) هب مّدقت 1١10 (اوسنكرف) اوسيكرت 1٠١11 (ابابلا سطكتننا)6
 اباملا سوي ركعدو اباملا رطةفو 1١14 (ةعمو) 06656 1٠١- 16 (سايلغلا) سونايلغلا

 2.1801 + (انوطنيل) نوطيبل 107 (فوننوطتا ) 2606 سوينوطلا ح٠

 ٠ 8 (... ررظرورآ]» مطقتعأمع ؟ءاهغ5 عر ءه01كطاتو خل عع 8 0عوانطغ 12(.

 1١12 2.١181 (سرافو) كل .8,( 1 ميكحلا سونئيل اج ناكهمادا يفو

 ]1ىطلا ةعائص بحاص - 8 (حيش ةنبدع) خس ةئيدع

 1١1 2٠.182 (ةرهاطلا) ةسدقملا 1١6- (اهلغ) وه اهلع 6 (ةّيلطلا)

 ةلياطلا -1.0و9 (امسحي) امسج 1١12 ( ماظعلا ىكتمو ) 1015-6656 ىلع) ٠5

 (باب : 16016 باب ىلا ٍ

 12.188 1١1 (سويلاباص) سويلاص 1١1- ع6 2 ( مونقلا . ٠ مومو

 موذقالا -102 (عضاو) عضاوو - م هثدح يفو) (ن 114118 7عءاع ةثدخلا

 قو نه 0006-0 ( سوناب ريك) سونايربيك 1١13- (كزي رطملا ) فقسالا

 2.184 1١11 ( سنيلوطاناو) سالوطاناو 2
 8.185 1.6 (سويثوأطنا) سونيفوطنا 109 ( امور ني زغعو)

 نيئس ةتس ةئباو سونايدرغ
 1١5 2٠.186 (اوصّتساو) 0 طعءمع اوطقساو 1١< 50-5 (هوفنو ٠ ٠ ىذو)

 طدعع 0عو510عطومأ 11 112 ب٠



 2-2 00 دم

 نارهوجو -1.15 (نيطايشلا يا) نيطايشلا اهو - (ةّدالاو) د21 ءاملاو ٠

 18 (ناطيشلا نم) ناطيشلا نم وه
 5.188 1.6 هدقتعم نم) :6©[ع مدقتعم نع-7١1 (لآسف) ف تسالا نا مث
 00000 0 ا نألا ) تتسالا اذه حس(. ةمادق رضحمو ) © ةبوب ةماذق لاو

 لجر ىلا ةنم -1018 (يلام) نوعلملا يلام 1١22- (ىضز) ىز 0

 5.189 1١03 (سخا) نسحا 1١17 ( لوم ام) 66 لوّش ام ح11
 (ةداس>الا) ناسنالا داسجا

 1١2 12٠190 ( سوقلا ) 7ةع[عسرفلا 1١3- ( ةعنص ) ةعنص نم ٠7-

 (ميحملا) ميحجلا ىلا -109 (سوربا) سوريا - (سوراق) سوراف

 2.191 1015 (سسكمو) نوميسكمو 5

 5.192 1. 15-14 (نمثلا .. راجحالا) ةعركلا ةراجملاو ةيلاغلا صوصفلا

 12.194 1١5 (٠يش نوككي نا لبق) ءيّت لبق -1.6 (سرطب ) سرطب
 يلا 1- 14 (لرقا قح) لوقا ىح

 2.195 1. 1 (تمّدق)ت مدقت -13-1.12(سوب رآ نع قمح ) سوبرا قمت

 -19-1.18 (مهثبخ يف اوثبلو) مهثبخ اومزلو 56

 2.196 1.3 (ةجوزا) ةتجوزا -1. 13 (اهريغو) اهبيغو -1. 18(كلذو)
 كلتو

 2.1997 ٠.4 (مييلع) منع

 52.198 1. 1 (ةنالبه ةكرامملا هذه تناكو) ةروكذملا ةكرامملا ةنالمه تناكو

 -1. 2 (ةكاممنا) ةمايتها -1. 8 (اهلعب ٠ . . نكت ملو ) دعب ردقنت ةناليه نكت ملو ؟

 اهلجر ةافو -1. 25 ( ةئنارصتلا ىلا ) ةميقتسملا ةينارصنلا ةنايدلا ىلا -1. 19

 (ديجلا) ديجلا حلا
 12.9 1.8 (عقوم) عضوم -1 19 (هتباور) [ععاع هتباورو
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